
Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 00  99. august 2018 9. årgang

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

Alle dage kl. 7.00-20.00
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Alle dage kl. 7.00-19.00

DANMARKS 
BILLIGSTE

Pr. fl aske kun

4995Bemærk

30%

70 cl.
30%
vælg mellem ananas 
eller blåbær.

GRÅSTEN · PADBORG Fredag d. 01/03 2019
THAI

VELVÆRE AFTEN KL. 18:00-22:30

Fra299kr

Smag på en samling af kolde og 
varme retter fra Thailand.

Thai velværeaften er med adgang 
til wellness afdelingen, lækker
 thailandsk buffet, badekåbe

og tøfler.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

Onsdag d. 27/02 kl. 18-20

Stegt/paneret flæsk
med kartofler, persillesovs og surt

SPIS HVA’ 
DU KAN...

99 kr  

restaurant
fiskenæs

Kaffe med Kurt

Fredag 22. marts 18.30

i pausen serveres

Kaffe 
Benniksgaard’s Brødtorte og 

Ebba’s Kringle

119,- pr. person

Billetter købes i receptionen på 

Benniksgaard mellem 7-16 

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 7465 0949 • www.benniksgaardhotel.dk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Inkasso

Tvangsauktioner

Konkursbegæringer

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

Tlf.: 21 24 85 72  · www.dgk-egernsund.dk

2770207_visitkort.indd   1 25-01-2019   09:56:41

Sundgade 79  · 6320 Egernsund
Tlf.: 30 56 36 47  · www.dgk-egernsund.dk

Perlegade 16, 6400 Sønderborg
Rådhusgade 9, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

Lej f.eks. 3 par briller

pr. måned

99,-
Alle briller i butikken er med i lejeordningen.

Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md. 
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

BRILLELEJE

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 09 26. februar 2019 11. årgang



SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

N I E L S E N S 

BAGERI

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

 KUN FREDAG

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00

Telefon 74 67 33 34

DELIKATESSEN TILBYDER
Tærter
fl ere slags

DELIKATESSEN TILBYDER
The pølse 
fra Als Pølser

SLAGTEREN TILBYDER
Skinkeschnitzler

Pr. stk.

29 95

2 kg.

89 95

FRIT VALG

HUSK VORES BETJENTE DISK I 

SLAGTERAFDELINGEN
ER ÅBEN FREDAG & LØRDAG

Stort udvalg i kød, salat, kartofl er og andet tilbehør

Pr. stk.

20,-

Pr. stk.

79,-

Pr. stk.

29 95

1 kg.

50,-

SLAGTEREN TILBYDER
1/1 Nakkefi let
ca. 2,1 kg.
fersk eller marineret

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket blandet fars
8-12 %

GÆLDER KUN 

FREDAG
FRA KL. 10

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

SLAGTEREN TILBYDERSLAGTEREN TILBYDER

Pr. 100 g

795
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*Maks. 3 ps. pr. kunde pr. dag

 Håndsorterede gulerødder
lammefjord

Kl. 1
900 g.

Mou kød og melboller 900 g. 

eller Mou kødboller 700 g.
DYBFROST

Steff Houlberg færdigretter
450 g. DYBFROST
vælg mellem bøf bearnaise, mørbradgryde, 
paprikagryde, boller i karry eller frikadeller med rødkål

Becel fl ydende original 
500 ml.

Ta’ 3 stk.

20,-

Tête à tête 
”mini påskeliljer”

Roser
50 cm. 10 stk. fl ere farver

Spar kr.

15-,

FRIT VALG

STORHOVEDET

SMAG FORSKELLEN
SMAG FORSKELLEN

Bakkedal
200 g.

Under 
½ pris

Pr. bdt.

35,-

Pr. ps.

20,-
Pr. stk.

19 95

Snack peber
bakke med 2 stk.
Kl. 1

Pr. bk.

12,-
Pr. bk.

15,-

Pr. ps. kun

30,-

Peter Larsen kaffe
Rød
500 g.

Ta’ 3 stk.

25,-

Gajol
70 cl. 
30%
vælg mellem 
ananas eller 
blåbær.

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Pr. flaske kun

49 95
Pr. bæger

10,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 26. februar til og med lørdag den 2. marts 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

DANMARKS 
BILLIGSTE

Bemærk

30%
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Månedens salme
Hver måned vælger organist Rut E. Boyschau en salme, der er af nyere dato og 
derfor ikke er at � nde i vores salmebog. Vi kalder den månedens salme.

Tanken er, at vi i Adsbøl kirke og Gråsten Slotskirke synger denne salme 
under samtlige gudstjenester. Dette for at lære nye tekster og toner.

Marts: ”Slentrer i regnklare parker”. Tekst af 

Lisbeth Smedegaard Andersen, melodi af René Jensen.

Gudstjenester og aktiviteter i marts
Onsdag den 27. februar .... kl. 19.00 ......Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Søndag den  3. marts ...... kl.  9.30 ......Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den  3. marts ...... kl. 11.00 .......Fastelavnsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den  5. marts ....... kl. 19.00 ......Læsekreds i Gråsten Præstegård

Torsdag den  7. marts ...... kl. 19.30 ......Koncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 10. marts....... kl. 11.00  ......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 13. marts ...... kl. 14.30.......Sangeftermiddag i Ahlmannsparken

Onsdag den 13. marts ...... kl. 19.00 ......Stillegudstjeneste i Adsbøl kirke

Lørdag den 16. marts ........ kl. 16.00 ......Koncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 17. marts ....... kl.  9.30 ......Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 17. marts ....... kl. 11.00 .......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 24. marts....... kl. 11.00 .......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 27. marts ....... kl. 19.00 ......Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård

Søndag den 31. marts ....... kl.  9.30 ......Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 31. marts ....... kl. 11.00  ......Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Fastelavnsgudstjeneste 
for små og store
Søndag den 3. marts kl. 11.00 i Slotskirken.

Kom gerne udklædt.

Efter gudstjenesten er der 
tøndeslagning, fastelavnsboller og 
maskeværksted i præstegården.

Koncert med Peter Viskinde
Torsdag den 7. marts kl. 19.30.

Koncerten rummer Viskinde sange 
fra før og nu, ”Savner en som 
dig”, “No Peace Like In Heaven”, 
“Hele vejen hjem” og mange � ere. De 
intime rammer gi’r en sjælden mulighed 
for publikum til at komme tæt på 
sangene og historierne bag, og sløret 
løftes for de kreative processer og 
Viskindes liv, tekstforfatter, maler, 
komponist og ikke mindst igangsætter 
i musikkens og maleriets verden.

Billetter kan købes på kirkekontoret, 
RådhusKiosken, Bruhns og på billetto.dk

Koncert med Musica Ficta
Lørdag den 16. marts kl. 16.00.

Musica Ficta agter at fylde et helt koncertprogram med Sweelincks 
yppige Psalme-satser og samtidig sætte publikum ind i denne musik 
og denne trosretnings særlige karaktertræk samt give lidt historisk (og 
religionshistorisk) baggrund for tilblivelsen af Sweelincks kolossale opus.

Ved koncerten vil Allan Rasmussen deltage med 
virtuose stykker for cembalo også af Sweelinck.

Musica Ficta er et professionelt vokalensemble, dannet i 1996 

af komponisten og dirigenten Bo Holten. Her har han realiseret 
sin vision om et � eksibelt og projektorienteret ensemble, hvor den 
virtuose ensemblesang i alle dens afskygninger står i centrum. 
Musica Ficta favner et meget bredt repertoire. Ensemblets speciale 
er dog musikken fra middelalder og renæssance, hvor komponisterne 
ikke skrev deres store værker for symfoniorkestre, men for den 
menneskelige stemme. Musica Fictas kunstneriske leder og 
dirigent, Bo Holten, er blandt verdens førende på dette felt.

Entré 75,- Billetter kan købes hos Kirkekontoret, 
Rådhuskiosken og hos Bruhns i Ulsnæscenteret.

Stillegudstjeneste
Onsdag den 13. marts kl. 19.00 

I en travl hverdag kan det være 
svært at � nde hullerne til bare 
at være. Finde de tidspunkter 
hvor man ikke skal noget. Hvor 
der ikke er nogen, som river 
i én. Hvor man ikke skal stå 
til rådighed for andre. Adsbøl 
kirke inviterer i den anledning 
til Stillegudstjeneste, hvor 
der gives mulighed for og rum til at trække stikket og bare være 
tilstede i nuet. Ved gudstjenesterne dæmper vi belysningen, tænder 
levende lys, lytter til tekster fra Bibelen, synger, beder, lytter til 
dejlig musik og oplever stilheden i rummet i 8-10 minutter.

Sangeftermiddag
Vi inviterer til sangeftermiddag 
i Ahlmannsparken 
den 13. marts kl. 14.30.

Denne eftermiddag er der 
fællessang med Tim Hansen fra 
Sønderborg, fortællinger og kaffe. 

Pris kr. 50,- for kaffe og kage.

Alle er velkomne.

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten og Adsbøl.

Sognepræst 

Hanne Beierholm Christensen
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
hanc@km.dk

Menighedsrådsformand:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Tlf. 4040 6077
hebl@privat.dk

Kirkebil
Ønsker du at komme til gudstjeneste, men ikke 
har transportmulighed, så ring efter kirkebilen. 
Der skal ringes lørdag inden kl. 18.00, for at 
deltage i en søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon 7010 7800

Kirkesiden for 
Gråsten og Adsbøl
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 
kirkekontoret@besked.com
Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14
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Nybolig
Nybolig Gråsten

Nygade 11 ·· ·6300 Gråsten
6300@nybolig.dk ·· ·www.nybolig.dk ·· ·Tlf: 73115180

BRUNSNÆS - Solvang 6

NYHED

Velholdt sommerhus med flot udsigt til fjorden og ca.
200 m. til vandet. Sommerhuset er beliggende i dejlige
omgivelser i Brunsnæs hvor der bl.a. findes god strand

og flot natur. Moderniseret med bla. vinduer, ståltag, iso-
lering mv. Gode soverum, flot badeværelse køkken og
stue m/ brændeovn. Lejet grund. Sag: 201291

Bolig m² 64

Stue/vær 1/1

Grund 801

Opført 1967/1988

Kontantpris: 670.000
Ejerudgift pr. md: 2.759
Udbetaling: 35.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.992/2.542

Skal du have solgt i 2019?
Hos Nybolig Gråsten er vi klar til at
hjælpe dig, hvis du går med salgstan-
ker.

Hos os giver vi dig muligheden for, at
have dit hus til salg i to butikker - du
får altså to mæglere for én pris. Samti-
dig annoncerer vi dit hus til salg i Tysk-

land. Kombineret giver dette flest mu-
lige købere muligheden for at se lige
netop dit hus. Interesseret?

Ring til os på 73 11 51 80 - vi giver en
gratis salgsvurdering.

Vi glæder os til, at 
3,5 milliarder tv-seere får 

et glimt af Gråsten Slot.
Tusindvis af turister vil 

handle i slotsbyen og vil 
give alle en god oplevelse.

SØNDAG DEN 4. JULI 2021

Velkommen til verdens største cykelløb

TOUR DE FRANCE
I GRÅSTEN

Smørrebrødsfestival
Fredag den 1. marts kl. 18.00
Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 168,-
Børn under 12 år  ½ pris
Hver mandag: Biksemad inkl. 1 øl eller vand  kr.  100,-
AFHENTNINGSTILBUD:
Schnitzel Wiener Art med tilbehør  . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 130,-
Stort � ot stjerneskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 90,-
Hver fredag: 5 stk smørrebrød . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.  125,-

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk · www.1747.dk  · Følg os på 

Smørrebrødsfestival

kr. 168,-

HUSK AT

RESERVERE BORD

Æblefestival søger 
frivillige
Gråsten Æblefestival 
har slået sig fast som en 
attraktiv markedsplads 
for lokale fødevarer og 
kunsthåndværk sammen 
med børneaktiviteter og 
musik. 

“Æblefestival 2018 på 
havnen i Gråsten slog 

nærmest alle rekorder”, 
fortæller Kaj Nielsen, 
Rinkenæs, som på vegne 
af styregruppen indkalder 
til et frivillighedsmøde 
mandag den 4. marts 
kl. 19.00 på Marina 
Fiskenæs. 

Æblefestivalen bliver 

a� oldt fredag d. 13 og 
lørdag d. 14 september. 

“Formålet med mødet er 
at få a� laret, hvor mange 
frivillige vi er, så vi kan 
starte op på planlægnin-
gen af opgavefordelingen 
så hurtigt som muligt”, 
siger Kaj Nielsen. ■
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Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

På barsel

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Antonio Fernandez

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk

Marta Serrano Sánchez

graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til 

redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

 Følg os på Facebook

Kontor: Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15

Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00.
Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail 
til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28
Modetøj & specialiteterModetøj & specialiteter

MODETØJ DER SIGER

KOM SÅ PIGER
Tirsdag den 5. marts kl. 19.00

Modeshow med 
lækkert tøj & 
hårinspiration 

fra Teddy’s 
Ulsnæs.

Billetter i 
butikken

50,-

En aften uden mand & børn.
Ta’ din veninde, nabo eller kollega med til en hyggelig inspirationsaften hos Bruhns.

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Bruhns og
Sönnichsen Ure & Smykker.

De kan indløses hos 
byens handlende.

Rift om billetter
Der er allerede solgt 175 
billetter til Kvindemessen 
torsdag den 14. marts.

Byens handlende vil 

præsentere deres gode 
tilbud på 30 stande.

Hovedattraktionen er 
Pernille Aamund. ■

Genvalg
På generalforsamlingen 
i Kværs Tørsbøl Snurom 
Landsbylaug blev Niels 
Peter Nielsen, Bodil 

Brunsgaard, Hardy 
Johansen og Gerd 
Conradsen genvalgt. til 
bestyrelsen.

Allan Bjerregaard, 
Anette Ebbesen og Ove 
Lauridsen ønskede ikke 
genvalg. ■

Tour de France kommer til Gråsten i 2021
Af Gunnar Hat tesen

Hen ved 3,5 milliarder 
tv-seere over hele 
jorden vil kigge med, 
når verdens største 
cykelløb, Tour de France, 
søndag den 4. juli 2021 
suser forbi Gråsten.
TV-helikoptere vil li-
ve-transmittere, når ryt-
terne suser forbi Gråsten 
Slot foran det enorme 
globale publikum.

Statsminister Lars 
Løkke Rasmussen (V) 
var fredag på Sønderborg 
Slot for at fortælle om 
den store event, Tour 
de France.  Her bliver 
Sønderborg målby på den 
sidste etape i Danmark på 
Vejle-Sønderborg-ruten.

Viceborgmester og 
kulturudvalgsformand, 
Stephan Kleinschmidt 
(Sl.P) glæder sig over, at 

Tour de France sagde ja 
til Sønderborg. "Det er 
godt for Sønderborg by, 
kommunen og regionen. 
Vi bliver Europæisk 
Kulturhovedstad for en 
dag. Vi har målrettet 
arbejdet for at blive en del 
af holdet", siger Stephan 
Kleinschmidt. ■

Statsminister Lars Løkke 
Rasmussen blev modtaget 
af hundredvis af begejstrede 
borgere, som er glade for, at 
Tour de France kommer til 
Sønderjylland i 2021.
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Lørdag
3. marts
kl. 11.00

PROGRAM
11.00 Samles festligt udklædte 

børn på Ulsnæs Torv
11.05 Opdeling i aldersgrupper

Hold 1: 0-7 år
Hold 2: 8-13 år

11.10 Tøndeslagning
Kattekonge og kattedronning kåres i begge 
aldersgrupper. Ligeledes er der præmier til 
de bedst udklædte i begge aldersgrupper

 Efter tøndeslagning er der gratis kakao
og boller til alle børn

Aktivitetsudvalget i Gråsten 
Handelsstandsforening

Ulsnæs-Centret
afholder

Gratis kakao, 
boller og 

godteposer 
til alle børn
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Har du nedsat hørelse? 
Her er de vigtigste tegn

Annonce

Bestil en tid hos dit lokale hørecenter, 
så er du godt på vej til bedre hørelse.

Få testet din hørelse. 
Gratis og uforpligtende!

Kniber det med at høre fjernsynet, 
og har du svært ved at følge med 
i samtaler i større selskaber? I så 
fald kan det være tegn på, at du 
har mistet noget af din hørelse. 
Heldigvis er langt de fleste høre-
tab nemme at behandle, og ny 
teknik gør det muligt at høre godt 
i alle situationer. 

”Havde jeg vidst, at jeg ville høre så 
godt igen, havde jeg fået høreappa‑
rater for længe siden,” er en sætning 
Bonnie Torngaard, audiologist hos 
AudioNova, hører igen og igen. 
Og hun forstår godt reaktionen. 

”Det er ikke kun frustrerende, men 
det påvirker også din livskvalitet, 
når du ikke kan høre, hvad men‑
nesker omkring dig siger. Når du 
skal spørge igen og igen, eller gætte, 
bliver det ubehageligt, og så er det 
nemmere at trække sig i sociale 
sammenhænge,” fortæller Bonnie.

De vigtigste tegn
Det er almindeligt, at hørelsen bliver 
dårligere med alderen. Vi får sværere 
ved at forstå og opfatte visse lyde, 
f.eks. konsonanter, og skelne mellem 
ord som kat og hat. 

”Der er forskellige tegn på, at du 
har en hørenedsættelse. Det kan 
eksempelvis være, at du synes, at 
andre mumler, eller du har svært ved 
at forstå tale, når der er baggrunds‑

lyd og støj, f.eks. på en restaurant, til 
et selskab eller i bilen. Måske har du 
også svært ved at høre den anden, 
når du taler i telefon, eller måske har 
du svært ved at koncentrere dig 
eller har ofte hovedpine. 

Ofte er det dine omgivelser, 
der påpeger, at du har nedsat 
hørelse, og ofte har de desværre 
ret,” siger Bonnie og fortsætter: 

”Jeg anbefaler alle, der oplever 
problemer med at høre, at få 
lavet en høretest. Det er gratis, 
og hos AudioNova tager din 
audiologist sig god tid til at 
svare på alle dine spørgsmål og 
vejlede dig. 

Et ubehandlet høretab vil før 
eller siden påvirke din dagligdag, 
og det er der ingen grund til med 
de nemme og fantastiske høre‑
løsninger, vi tilbyder i dag.”

Bonnie Torngaard, audiologist hos 
AudioNova og cand. mag. i Audiologopædi. 

Ring 88 77 80 17

Høretestdag 
torsdag d. 14. marts

AudioNova Hørecenter
Bomhusvej 1  •  6300 Gråsten
audionova.dk

Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Minikrydstogt på 
KielerkanalenKielerkanalenKielerkanalen
Søndag den 19. maj

Afgang
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.40
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.45
Egernsund, elektrikeren . . . . . . . . . . . . . .kl. 7.50
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . kl. 7.55
Rinkenæs, Bageren  . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05
P-pladsen ved Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 8.20
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.25
OK-tanken ved omfartsvejen i Padborg . kl. 8.30

Det er en ud� ugt, der vil stå i søfartens 
tegn. Kielerkanalen blev bygget 1887-1895, 

den er 98 km. lang og her sejler 
ca. 50.000 skibe igennem om året. 
Efter opsamling kører vi direkte til 
Kiel. Her går vi ombord på skibet. 

Kursen sættes mod Rendsborg, hvor vi 
undervejs skal nyde en dejlig bu� et. Vores 

spændende sejltur tager knap. 4 timer. 
Vores bus venter på os i Rendsborg, 
hvor vi får en guided rundvisning.

Mæt af dagens indtryk kører vi over 
Slesvig og er hjemme ved 18-tiden.

Pris kr. 695,- som dækker bus, 
guide, sejltur og bu� et.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

OK-tanken ved omfartsvejen i Padborg

695,-

Lørdag den 11. maj
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor 
vi skal besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.

 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll 
på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi sejler ud gennem 

Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. 
Føhr blev kurø i 1819, og den danske konge Christian 
VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer 

vi en tur rundt i den charmerende by og ser den berømte 
strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro, 
hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum 
Kunst der Westküste” i Alkersum – et kunstmuseum, 

som Dronning Margrethe indviede i 2009. 
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor 

vi ser den store Friserdom, der er den største kirke 
mellem Kongeåen og Ejderen. Vi ser også den vestlige 

side af øen og kører derefter tilbage til Wyk, hvor 
der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.

Hjemkomst ved 20-tiden.
Pris kr. 695,- , som inkl. bus, færge, guide, 

middag og rundfart på øen.

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion, Sønderborg  . . . . . . kl. 7.15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 7.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . kl. 7.35
Elektrikeren Egernsund . . . kl. 7.40
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 7.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . kl. 7.50
Annies Kiosk, Sønderhav . . kl. 7.55
Bindzus, Kollund . . . . . . . .kl. 8.00
Kruså Bankocenter  . . . . . .kl. 8.05
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . kl. 8.15
Circle K, Padborg  . . . . . . .kl. 8.20

Tilmelding 
på telefon 
2116 0683

695,-

Ud� ugt til Føhr

BovAvis
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Pris 3.795 kr. som inkluderer transport i moderne bus, 1 nat på hotel i Nykøbing inkl. aftens-
mad og morgenmad, panoramatur i Stockholm, 2 nætter i dobbeltkahyt på Tallink-Silja Line 
Stockholm-Tallinn med aften- og morgenbu� et inkl. drikkevarer, jubilæumsfest i Den Danske 
Konges Have i Tallinn og entre til den historiske dannebrogsudstilling, byrundtur til fods i 
Tallinns gamle bydel.

Tillæg for enkeltværelse 300 kr. Tillæg for udendørskahyt 200 kr pr. person.

Oplev Dannebrogs 800 års jubilæum i Estland

15. juni 2019 er det 800 siden, Dannebrog faldt ned fra himlen i 
Estland. Det fejres med dansk folkefest i Tallinn, som byder på 
masser af festivitas, kongeligt besøg og spændende udstillinger. 

Grib chancen for at overvære denne 
spændende, historiske begivenhed.

Program
TORSDAG 13. JUNI
Kl. 07.00 Afgang fra Ahlmannsparken i Gråsten. Efter 
opsamling kører vi over de tre broer - Lillebæltsbroen, 
Storebæltsbroen og Øresundsbroen - med passende 
pauser op til Nykøbing uden for Stockholm, hvor 
vi spiser aftensmad og overnatter på et � nt hotel.

FREDAG DEN 14. JUNI
Efter morgenmad kører vi ind til Stockholm, som 
vi oplever på en panoramatur med bus. Der bliver mulighed 
for at shoppe på egen hånd i Drottinggatan, som svarer til Strøget.

Sidst på eftermiddagen sejler vi til Tallinn. Du kan glæde dig til at 
opleve den smukke sejltur gennem skærgården. Om aftenen bliver 
der budt på en stor bu� et med drikkevarer inklusive. Næste morgen 
kan du spise morgenmad og nyde den � otte indsejling til Tallinn.

LØRDAG DEN 15. JUNI
Efter ankomst til den estiske hovedstad får vi en klassisk byrundtur i den 
gamle by. Og vi deltager i jubilæumsfestlighederne i Den Danske Konges 
Have i Tallinn, hvor H.M. Dronning Margrethe den 2. vil holde tale.

Sidst på dagen stiger vi atter ombord på skibet, der sejler tilbage til 
Stockholm. Om aftenen får vi igen en stor bu� et med drikkevarer 

inklusive. Om morgen er der morgenmad på skibet.

SØNDAG DEN 16. JUNI
Efter ankomst til Stockholm kører vi med 
passende pauser tilbage til Sønderjylland, 
hvor vi ankommer sidst på aftenen.

4dage til Stockholm
 og Tallinn 13. - 16. juni 2019

Rejsegarantifonden nr. 2799

Kl. 07.00 Afgang fra Ahlmannsparken i Gråsten. Efter 

Have i Tallinn, hvor H.M. Dronning Margrethe den 2. vil holde tale.

Sidst på dagen stiger vi atter ombord på skibet, der sejler tilbage til Sidst på dagen stiger vi atter ombord på skibet, der sejler tilbage til Sidst på dagen stiger vi atter ombord på skibet, der sejler tilbage til Sidst på dagen stiger vi atter ombord på skibet, der sejler tilbage til 
Stockholm. Om aftenen får vi igen en stor bu� et med drikkevarer Stockholm. Om aftenen får vi igen en stor bu� et med drikkevarer 

inklusive. Om morgen er der morgenmad på skibet.inklusive. Om morgen er der morgenmad på skibet.

Efter ankomst til den estiske hovedstad får vi en klassisk byrundtur i den Efter ankomst til den estiske hovedstad får vi en klassisk byrundtur i den 
gamle by. Og vi deltager i jubilæumsfestlighederne i Den Danske Konges gamle by. Og vi deltager i jubilæumsfestlighederne i Den Danske Konges 

3.795,-

15. juni 2019 er det 800 siden, Dannebrog faldt ned fra himlen i 15. juni 2019 er det 800 siden, Dannebrog faldt ned fra himlen i 
Estland. Det fejres med dansk folkefest i Tallinn, som byder på Estland. Det fejres med dansk folkefest i Tallinn, som byder på 
masser af festivitas, kongeligt besøg og spændende udstillinger. masser af festivitas, kongeligt besøg og spændende udstillinger. 

 og Tallinn og Tallinn 13. - 16. juni 201913. - 16. juni 201913. - 16. juni 201913. - 16. juni 2019

15. juni 2019 er det 800 siden, Dannebrog faldt ned fra himlen i 15. juni 2019 er det 800 siden, Dannebrog faldt ned fra himlen i 
Estland. Det fejres med dansk folkefest i Tallinn, som byder på Estland. Det fejres med dansk folkefest i Tallinn, som byder på 
masser af festivitas, kongeligt besøg og spændende udstillinger. 

13. - 16. juni 201913. - 16. juni 2019

Tilmelding sker enten via www.lof-syd.dk
eller ring til LOF Syd på tlf. 73 42 10 10 

på hverdage mellem kl. 09-14BovAvisTilmelding på
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

En anderledes tur til 
Vestslesvig

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter ............  kl. 8.30
OK-tanken, Augustenborg............ kl. 8.40
Alsion, Sønderborg ........................kl. 8.50
Nybøl Kirke ...................................kl. 9.00
Broager Kirke ................................kl. 9.05
Elektrikeren, Egernsund ................kl. 9.10
Ahlmannsparken, Gråsten ............. kl. 9.15
Bageren, Rinkenæs ........................kl. 9.20
Annies Kiosk Sønderhav ................kl. 9.25
Elektrikeren, Kollund ....................kl. 9.30
Kruså Bankocenter ........................kl. 9.35
Bov Kirke.......................................kl. 9.40
Circle K, Padborg ..........................kl. 9.45

OPSAMLINGSSTEDER

695,-Denne tur har naturligvis en plan og en rød tråd. Men den er 
krøllet og uforudsigelig. For det handler om vidt forskellige historier 
fortalt præcis på stedet, hvor noget engang skete. Og på alle 
poster er der lidt at spise eller drikke. De � este gange endda begge 
dele. Det skulle jo nødig blive for tørt. 

Det er Torben Ølholm, der har tilrettelagt turen og 
bevidst gået efter overraskelserne:

Vi kører mod Løgumkloster, hvor vi besøger 
refugiet og kirken og får et indblik i dette ganske 
særlige sted. Derpå går turen til Ecco i Bredebro. 
Og her skrues tiden tilbage til de tidlige år, hvor 
fabrikant Karl Toosbuy som en sand ildsjæl � k 
skabt den i dag globale virksomhed. Vi har den helt 
rigtige fortæller på plads og får et kulinarisk hop 
tilbage til 60’ernes gamle Ecco. Og så følger nok 
et hop. Nu helt tilbage til året 1912. Historien om 
en frygtelig ulykke bliver fortalt ved Brede Å nær 
Mjolden. Og så går det ellers mod syd langs det 
fantastiske vadehav. Undervejs en lille overraskelse, 
hvor vi til over� od bryder ud i glad sang.

Efter turen langs Vadehavet er vi ved stedet, hvor man i hine tider holdt 
Sønderjyllands største og absolut bedste baller: Emmerlev Klev. De helt 
rigtige fortællere fra de store dage er på plads for os. Og vi smager på de store 
dage. Så går turen til Schackenborg Slot med en tur rundt på slottet.

Og så går det ellers hjemover, hvor vi sætter deltagerne af, hvor de stod på.

Pris kr. 695,- som inkl.  bus, fortæring, entreer og gode historier.

Torsdag den 9. maj
med Torben Ølholm

Tour de France trækker gæster
Mads Friis ser frem til at 
modtage Tour de France 
entusiaster. Arkiv foto

Af Ingrid Johannsen

Benniksgaard Hotel og 
DanHostel Flensborg 
Fjord har haft mange 
forespørgsler på over-
natninger 4. juli 2021, når 
Tour de France kommer 
forbi Gråsten. 

Hoteldirektør Mads Friis 
går helhjertet e� er, at få 
de kommende gæster til at 
blive minimum 3 dage.

"Det vil både vi som 
hoteludbyder, Gråstens 
handlende og gæster-
ne klart vinde ved. 

Sønderjylland og vores 
enestående grænseegn 
fordrer et lidt længere be-
søg", siger Mads Friis. ■

Ingo åbner i Gråsten

Gråsten kommer på 
kortet over byer med de 
karakteristiske orange 
Ingo tankstationer i 
Danmark. På Planetvej 
i Gråsten ved Knud 
Erik Heissel åbner Ingo 
den tredje station i 
Sønderborg Kommune.
"Vi glæder os meget til at 
åbne i Gråsten, så borger-
ne i Gråsten og omegn får 
endnu bedre mulighed 
for at tanke benzin," siger 
Jesper Hyldal, der er salgs-
direktør hos Ingo.

Han understreger, at 
kunder med et Circle K 

kort fortsat kan anvende 
dette på stationen, e� er 
den er blevet til en Ingo 
station eller på en af de 
øvrige 155 Ingo stationer.

Tanken på Planetvej 1 
ventes at stå klar til at be-
tjene kunderne i første uge 
af marts.

Ingo har i dag 129 
stationer i Danmark og 
udvider løbende med nye 
stationer. De kommende 
måneder åbner INGO 26 
nye stationer og kommer 
dermed op på 155 statio-
ner i Danmark. ■

Ingo åbner ny tankstation 
i Gråsten.
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   100 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  .................................................................................  125 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen. 

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes 
som e-mail på: annonce@graastenavis.dk eller lægges i vores 

postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TILLYKKE

Tak fordi du handler lokalt 

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 3. marts kl. 11.00

Fastelavnsgudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 3. marts kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 3. marts 

Vi henviser til nabokirker

BROAGER KIRKE
Søndag den 3. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 3. marts kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 3. marts kl. 10.30 

Fastelavnsgudstjeneste ved Marianne Østergård Petersen.
Minikonfirmanderne medvirker

NYBØL KIRKE
Søndag den 3. marts kl. 14.00

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 3. marts kl. 10.30

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 3. marts kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Freitag, 1. März., 19 Uhr

Gottesdienst zum Weltgebetstag
mit Musik und Essen in der Kirche zu Ekensund 

Sonntag, 3. marts 10.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche zu Hostrup

mit anschließender Generalversammlung des Vereins
der Freunde der Breklumer Mission.

Predigt Pastor Carsten Pfeiff er

GUDSTJENESTER

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

VI FLYTTER
TIL DET NYE SUNDHEDSHUS 

FREDAG DEN 1. MARTS.
Lægehuset holder derfor lukket fredag 
den 1. marts og mandag den 4. marts.

Ved behov for akut lægehjælp kontaktes 
Lægerne i Broager på tlf. nr. 73 44 20 80.

Med venlig hilsen

Lægernes Hus Gråsten
Eva Bauer og Andreas Fröhlich

ADSBØL 
BORGER 

FORENING
Indkalder til

GENERALFORSAMLING 
Torsdag den 14. marts kl. 19.00

i klubhuset
Dagsorden jf. vedtægterne kan ses

på www.adsboel.net

Rinkenæs Ungdoms 
og Idrætsforening 
indkalder til
GENERALFORSAMLING
Mandag den 18. marts 
kl. 19.30 på Rinkenæs Skole,
i mediatheket

Alle er velkomne
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Afl æggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Forelæggelse af det reviderede 

årsregn-skab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg

a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisorer

7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen skal være formanden skriftligt 
i hænde senest mandag den 4. marts 2019.

Tina Justesen, Hvedemarken 115, Rinkenæs.
tjuste2010@gmail.com

Mød op og støt din forening.
Vi har brug for dig.

Foreningen byder på kaff e/the og kage

Lokal tømrerfirma er finalist 
til Årets Håndværker

Det er to glade ejere, 
Troels Kock Petersen 
& Allan Clausen, der 
har modtaget nyheden 
om, at A-T Boligservice 
ApS er finalist til Årets 
Håndværker 2019 i 
kategorien Årets Tømrer 
(20+ ansatte).

Vinderne af den e� er-
tragtede pris kåres den 
10. og 11. april 2019 
i Cirkusbygningen i 
København.

”Vi knokler hver dag for 
at yde en god service, så vi 
er naturligvis stolte over 

den anerkendelse, som lig-
ger i � nalepladsen,” siger 
Troels Kock Petersen. 

Når kåringerne af 
Årets Håndværker 2019 
� nder sted, sker det over 
to dage – onsdag d. 10. 
og torsdag d. 11. april 
i Cirkusbygningen i 
København. 

Kunderservice
Det kræver en god kun-
deservice at nå � nalen 
Virksomheden er blandt 
de i alt 238 håndværks� r-
maer fordelt på 27 forskel-
lige kategorier, som har 
fået de højeste ratings fra 
kunderne det seneste år 
på anmeldelsesportalen 
www.anmeld-haandva-
erker.dk, der danner bag-
grund for kåringerne af 
Årets Håndværker 2019. 

"Dagligt har vi fuld 
fokus på at yde den per-
fekte kundeservice, da 
vi ved at det afspejles i 
de anmeldelser vi får fra 
kunderne. Derfor er vi 
naturligvis stolte over at 

opnå denne anerkendelse, 
som en � nalist plads til 
Årets Håndværker 2019 er 
udtryk for, fortæller Troels 
Kock Petersen, som sam-
men med Allan Clausen, 
står i spidsen for A-T 
Boligservice ApS. 

Finalister for tredje gang 
Troels Kock Petersen fra 
A-T Boligservice ApS 
fortæller hvordan dagen 
ændrede sig pludseligt, 
da de fandt ud af at de var 
blevet � nalist: "Vi vidste at 
� nalisterne til vores ka-
tegori blev o� entliggjort, 
så vi sad på kontoret og 
så Anmeld Håndværkers 
LIVE udsendelse på 
Facebook. Stemningen var 
euforisk, da vores navn 
blev råbt højt. Vi er utrolig 
glade for at det lykkedes 
endnu en gang at blive 
� nalister. 

Ser frem til den store aften 
Troels Kock Petersen 
& Allan Clausen fra 
A-T Boligservice ApS 
fortæller om � rmaets 
forventninger: "Vi ser 
frem til en fantastisk 
a� en i Cirkusbygningen 
og håber selvfølgelig, at 
vi kommer til at stå på 
scenen som vindere af 
prisen som Årets Tømrer 
(20+ ansatte). Det bliver 
spændende at se, hvordan 
det falder ud. ■

Troels Kock Petersen og Allan 
Clausen er med i finalen om 
at blive Årets Håndværker 
2019.
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Dødsfald

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12 
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk 

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

”At opfylde ønskerne for de nærmeste 
er vores vigtigste opgave”.

– Gitte og Steen Kristensen

En smuk
afsked...

”At opfylde ønskerne for de nærmeste 
er vores vigtigste opgave”.

– Gitte og Steen Kristensen

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Håbet og kærligheden er 
vigtige for vores liv 
- men hvilken rolle spiller troen, når livet slutter?

Vi træffes hele døgnet 

Uanset om du er medlem af Folkekirken eller ej, vil 
de værdier, der gav mening for dit liv, også være en 
naturlig del den måde, du siger farvel. 
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer 
ydet bistand til alle trosretninger. Vi står altid til 
rådig hed for en uforpligtende personlig samtale, hvor 
vi lyt ter til dine ønsker og herefter nøje forklarer, 
hvordan vi kan hjælpe.
Du kan læse mere om “Min sidste vilje” på 
www.helmichbegravelse.dk
Jytte Rasmussen Gråsten og Omegns Begravelsesforretning

Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning

Arnkilgade 15, Sønderborg 74 42 36 81

Æresmedlem i
Gråsten Frivillige Brandværn

Willi Jaenicke
Er søndag den 17. Februar gået bort.

Vi har mistet en god ven og kammerat
Ære være Willis minde

Gråsten Frivillige Brandværn

Vores allesammens kære

Willi Jaenicke
tabte kampen mod kræften

Familien

Bisættelsen har fundet sted

Hans Jørgen Søholm Petersen, 
Broager, er død, 77 år. ■

Udviklingsplan for Kværs

På generalforsamlin-
gen i KTS landsbyråd 
i Kværshallen kom 
formanden, Niels Peter 
Nielsen, ind på områdets 
udviklingsplan.
Han omtalte også landsby-
laugets mange aktiviteter 
bl.a. græsklipper lauget, 
der gør et stort arbejde 
med at vedligeholde de 

grønne områder, der ikke 
er kommunalt plejede.

”Der er igen i år plantet 
mange blomsterløg og 
plantet æbletræer � ere 
steder i vores område. 
Vi glæder os igen i år til 
at se forårsblomsterne 
og æbletræerne blom-
stre”, sagde Niels Peter 
Nielsen, som kom ind på 

Landsbybussen, som sta-
dig kører.

”Nu er der næsten gået 
3 år med landsbybussen. 
Vi arbejder stadigt på at 
ska� e en bæredygtig øko-
nomi til bussen sammen 
med Landsbylaugene i 
Lysabild og Skelde-Dynt-
Gammelgab”, sagde Niels 
Peter Nielsen overfor de 
50 mennesker.  

”Formålet med landsby-
bussen skal ses i sammen-
hæng med at nedbringe 
personbefordringen i egen 
bil, hvor der statistisk kun 
sider 1,1 person i hver 
bil. Ved at køre sammen 
til forskellige aktiviteter 
nedbringes antallet af per-
sonbiler på vores veje, som 
har været i en voldsom 
udvikling de senere år. 
Ligeledes vil man reducere 
CO2 forureningen”, fast-
slog Niels Peter Nielsen.

For at øge samkørslen 
har landsbylauget fået 
opsat grønne-bæredygtige 
kør-mæ-bænke. Tanken 
er, at hvis man ønsker 
at køre med, sætter man 
sig på bænken og får en 
kørelejlighed, men måske 
kan bænkene give anled-
ning til at der køres mere 
sammen og skabes mere 
socialt samvær. ■

Godt 50 ,mennesker deltog i generalforsamlingen i KTS landsbyråd i Kværshallen.
 Foto Jimmy Christensen

BovAvis

AFGANG FRA
Guderup Aktivitetscenter .....  8.30
OK-tanken, Augustenborg ...  8.40 
Alsion, Sønderborg .............. . 8.50
Nybøl Kirke .........................  9.05
Broager Kirke .......................  9.10
Elektrikeren Egernsund ........  9.15
Ahlmannsparken, Gråsten ....  9.20
Bageren Rinkenæs ................  9.25
Annies Kiosk, Sønderhav ......  9.30
Elektrikeren i Kollund ..........  9.35
Bankocenter, Kruså ..............  9.40
Bov Kirke .............................  9.50
Circle K, Padborg ...............  10.00

Onsdag den 20. marts

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683

Efter opsamling kører vi til Rødding Højskole, 
som er verdens første højskole, grundlagt i 1844.

PROGRAM

Kl. 11.00 Tidligere højskoleforstander 
Georg Bendix holder foredrag om 
“Mit liv i et historisk perspektiv”

Kl. 12.00 Middag
Kl. 13.00 Afgang til Ribe Kunstmuseum, hvor 

vi ser udstillingen “Michael Ancher 
og kvinderne fra Skagen”

Kl. 15.00 Ka� e på Hotel Dagmar
Kl. 15.45 Rundvisning i Ribe Domkirke

Vi er hjemme ved 18-tiden.

Pris kr. 595,- som inkl. bus, ka� e og 
rundstykke, foredrag, middagsmad, entre 
på Ribe Kunstmuseum, eftermiddagska� e 

og besøg i Ribe Domkirke.

595,-
Michael Ancher og 
kvinderne fra Skagen
Stor soloudstilling med 
den kendte skagensmaler.

Højskoledag på Rødding Højskole
og besøg på Ribe Kunstmuseum
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Kirkesiden for 
Kværs sogn

Kværs Kirke
– også din kirke

Kværs Sogn 
– også dit sogn

KONTAKT
Sognepræst
Helle D. Asmussen
Telefon 74 65 92 50
Mobil 23 60 08 31
Mail heda@km.dk

Kordegn 
Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail sel@km.dk

Kirkegården/Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Telefon 20 32 17 89
Mail kirkegaardene@gmail.com

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 74 65 94 25
Mail bollmann@bbsyd.dk

GUDSTJENESTER 
I KVÆRS KIRKE:
Søndag den 10. marts kl. 09.30
1. søndag i fasten
v/ Helle Domino Asmussen
Der er kirkeka� e

Søndag den 24. marts kl. 09.30
3. søndag I fasten
v/ Helle Domino Asmussen

Søndag den 7. april kl. 09.30
Mariæ Bebudelse
v/ Helle Domino Asmussen

AKTIVITETER:
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 28. marts kl. 19.00
Mødelokale Kværs Præstegård

Døbte i Kværs kirke
10. februar 2019 – Rasmine Christa Berg
24. februar 2019 – Alvin Slothuus

OM FASTELAVN
Der er ingen fastelavnsgudstjeneste i Kværs kirke, 
men sognepræst Helle Domino Asmussen 
deltager i KTUIF´s fastelavnsfest i Kværs Hallerne 
– søndag den 3. marts kl. 14.00.

Jesus’ dåb
Fastelavnssøndag hører vi i kirken fortællingen 
om Jesus, som bliver døbt af Johannes Døberen og udpeget som Guds søn. 
Dåben bliver begyndelsen på Jesus’ vandring mod Jerusalem, hvor han 
bliver korsfæstet i påsken. Det første, han gør, er dog at gå ud i ørkenen i 
40 dage, hvor han faster. Fastelavnssøndag med beretningen om Jesus’ dåb 
indleder altså også i dag de 40 dages faste, som fører frem til påske.

Flæskesøndag og hvide tirsdag
I middelalderen kaldte man fastelavnssøndag og fastelavnsmandag 
for � æskesøndag og � æskemandag. De to dage skulle man forsyne 
sig godt med kød, før fasten begyndte om onsdagen.

Tirsdagen var den sidste dag med hvidt brød på bordet og blev kaldt 
for hvide tirsdag. De populære fastelavnsboller, som vi i dag spiser 
lige fra nytår til fastelavn, hører oprindeligt denne dag til.

Katten af tønden
Vi slår stadig katten af tønden, men katten er for længst ski� et 
ud med slik og frugt. Dengang der var en levende kat i tønden, 
� k den lov at løbe, når bunden var slået ud. Det blev opfattet som 
tegn på, at det onde så var jaget ud af byen eller gården.

Fastelavnsris
Fastelavnsriset blev oprindeligt brugt af gårdens 
karle, som piskede eller risede pigerne for at 
sikre frugtbarhed den kommende vækstsæson.
(www.folkekirken.dk/aaretshoejtider/fastelavn)

NEDFALD FRA 
TAGRYGNINGEN 
PÅ KVÆRS KIRKE.
Vi har igen i år været nødsaget til at opsætte 
afspærring på 
kirkegården, da 
der har været 
frostsprængninger 
af tagrygningen.

Menighedsrådet 
arbejder for at få 
skaden udbedret.

MENIGHEDSRÅDSMØDET 
I MARTS
Menighedsrådet holder møde torsdag den 28. marts 
kl. 19.00. Husk menighedsrådsmøderne er 
o� entlige, så du er altid velkommen.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
KVÆRS HALLERNE

indkalder til

GENERALFORSAMLING
Mandag den 18. marts kl. 19.30

i Kværs Hallerne
DAGSORDEN:

- Valg af dirigent
- Valg af referent og stemmetæller.
- Årsberetning ved formand
- Godkendelse af det reviderede regnskab
- Orientering om budget
- Indkomne forslag
- Valg til bestyrelse/suppleanter
- Eventuelt

Forslag fra medlemmer, som skal behandles på 
generalforsamlingen, indgives skriftlig til formanden 

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Kværs Hallerne

Annonce sponsoreret af

Borggade 5, Gråsten Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13 
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

Stort fremmøde i Kværs
Af Gunnar Hat tesen

Kværslingerne var mødt 
talstærkt op, da regi-
onsformand Stephanie 
Lose (V) i Kværshallen 
gav sit bud på, hvorfor 
regionerne skal bestå.
Forud for foredraget 
var der fællesspisning 
og e� er foredraget om 
regionernes berettigelse 
var der generalforsamling 
i Kværs Tørsbøl Snurom 
Landsbylaug. ■

Der var en livlig snak ved 
bordene, da regionsfor-
mand Stephanie Lose 
besøgte multihallen i Kværs.
 Foto Jimmy Christensen

Formand for Kværs Tørsbøl 
Snurom Landsbylaug, Niels 
Peter Nielsen, og regions-
rådsformand Stephanie Lose 
(V). Foto Jimmy Christensen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE 
– VAND – VARME – 
ENERGIRÅDGIVNING

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

BENT
CHRISTENSEN
• Tlf. 29 16 61 03
• bent@bcts.dk • www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

CHRISTENSEN

 www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.� scher-advokat� rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt 
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk

www.el-teknik.dk

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Tak fordi du 
handler lokalt

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

AUTO ANDERSEN
Indehaver Morten Holmboe Andersen

Lundtoftvej 16, Kværs, 6300 Gråsten
tlf. 2711 8460 / mha@autoandersen.dk

Velkommen til nyt

Autoværksted
i Kværs

REPARATION AF ALLE BILTYPER

Få din Plæneklipper / Havetraktor 
efterset NU!
– Så er den klar til foråret

Vi henter og bringer uden 
beregning i februar og marts.

Husk: Vi forhandler 

EN SKARPERE SAV! 
JONSERED CS 2152
Robust allroundsav med hurtig acceleration og aggressivt 
temperament til de krævende opgaver. Smal og  kompakt 
savkrop samt mange brugervenlige detaljer såsom let start, 
turboluftrensning og effektivt vibrationsdæmpningssystem. 
CS 2152 er en del af Ulticor®-serien, som er  specielt udviklet 
til professionelle brugere. Fås mod merpris med  håndtagsvarme. 
51,7 cc, 2,4 kW, 5 kg. 15" sværd. 
Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-  

www.jonsered.dk

Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-  

www.jonsered.dk

SPAR 500,-  

Priserne er incl. moms. 
Copyright © 2009 Jonsered. All rights reserved.

 maskiner
og  special benzin

Få din Plæneklipper / Havetraktor 

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

DIT LOKALE SERVICEVÆRKSTED

K. Wraae
murer og fl iser
Alt inden for murerarbejde
Speciale: fl iser

Tlf. 40 74 66 31
keldwraae@hotmail.com

75 idrætsudøvere får medaljer på 
Sportens dag
Af Gunnar Hat tesen

For 32. gang inviterer 
Gråstenområdets 
Samvirkende 
Idrætsforeninger (GSI) til 
Sportens dag.
Det sker torsdag den 28. 

februar på Det Lille Teater 
i Ladegårdskov.

“Det er et arrange-
ment, hvor vi hædrer 
de idrætsudøvere, som i 
løbet af 2018 har opnået 
medalje-placeringer ved 
regionale, centrale, lands-

dækkende eller internati-
onale mesterskaber”, for-
tæller formanden Mogens 
Hansen.

I år er der 75 idræts-
udøvere, som i kra�  af 
deres resultater i 2018 
har gjort sig fortjent til 

at få overrakt en � ot 
Gråsten-medalje.

Ved samme lejlighed 
lø� es sløret for, hvilken 
idrætsleder der er udpeget 
til at modtage Sydbanks 
idrætsledervandrepokal. ■

Ka� e med Kurt
Benniksgaard Hotel invi-
terer 22. marts kl. 18.30 til 
foredrag med journalist 
Kurt Leth, som i annekset 
vil fortælle “Om typerne, 
originalerne, fantasterne 
og skæbnerne” i ”Ka� e 
med Kurt” på TV Syd. 

Kurt Leth en legende 
både på TV SYD og TV 2 
Østjylland. Det samme 

kan siges om programmet 
Kurt kom Forbi på TV 
2 Østjylland. Det kørte i 
22 år. For Kurt handler 
det om at lave tv med al-
mindelige mennesker med 
en ualmindelig historie, 
og han er en institution i 
dansk tv. Han har været 
med til at starte både TV 
SYD og TV 2 Østjylland. ■
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B R O A G E R

Broager 
Udviklingsforum

indkalder til

Generalforsamling
Tirsdag den 26. marts kl. 19.30 

på Broagerhus
Dagsorden jf. vedtægter

Læs mere på www.broager.dk
Bestyrelsen

EGERNSUND 
VANDVÆRK A.M.B.A.

afholder

Ordinær 
Generalforsamling

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00
i Gildesalen på DGS (Den Gl. Skole) 

Egernsund.

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år 
forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Bestyrelsen

Gråsteneren Jan Petersen blev landsmester i billard

Af Esben Cronbach-Christensen 

Guldet blev bragt til 
Gråsten, da billardspille-
ren Jan Petersen udspil-
lede al modstand 

De tre andre � nalister � k 
forleden ikke et ben til 
jorden, da Jan Petersen fra 
Gråsten vandt samtlige af 
sine � nalekampe i billard.

I den sidste kamp star-

tede modstanderen, Per 
Petersen, hårdt ud med 
en føring på 2-16. Til 
trods for dette vandt Jan 
Petersen med en klar sejr 

over modstanderen i en 
kamp, der endte 30-24.

Kampene, der blev spillet 
i Gråsten, havde modstan-
derne rejst langvejs fra 
for at deltage i – to måtte 
tage turen fra Sjælland til 
Ahlmannsparken, hvor 

Gråsten Billard Club’s 
lokaler er beliggende. 

Landsmester
Med denne sejr i bagagen 
kan Jan Petersen nu kalde 
sig landsmester for sin 
række i billarddisciplinen 
1-bande-carambole.

For at vinde dette me-
sterskab, må man først 
igennem en længere ræk-
ke kvali� kationsrunder, 
hvor puljer – 3 mand hver 
gang “knockouter” én, 
hvormed der til sidst vil 
være to tilbage, der begge 
går videre til � nalen.

Forinden kæmper de dog 
indbyrdes om regions-
mestertitlen, som Jan 
Petersen også tilegnede 
sig.

Tænke strategisk
Jan Petersen har tidligere 
spillet både fodbold og 
håndbold, og synes gene-
relt, at det er fascinerende, 
hvad man kan få en bold 
til, hvis man – som i bil-
lard – tænker godt over sit 
stød, for dernæst at ekse-
kvere det på den rigtige 
måde.

I billard handler det 
meget om, hvem der 
tænker mest strategisk, og 
dernæst hvordan man gør 
sin tanker til virkelighed 
på den grønne sto� elagte 
bordplade. ■

Fra venstre mod højre: 
Arkaluk K. Andersen (bron-
ze), Jan Petersen (guld), 
Bjarne Nielsen (bronze), Per 
Petersen (sølv)

Tak fordi du handler lokalt 

Sogneeftermiddag
Torsdag den 7. marts

kl. 14 - 16
i præstegården

Tilmelding til
Lone 51 23 05 04

Ældre Sagen skal have ny formand
Af Gunnar Hat tesen

Ældre Sagen i Broager 
skal have ny formand. 

E� er otte år på den tunge 
post ønsker Mona Rathje, 
Egernsund, ikke genvalg, 

når forening holder års-
møde den 13. marts.

“Det har været spæn-
dende, gode år, men nu 
skal jeg bruge mere tid 
på familien”, siger Mona 
Rathje, som glæder 
sig over en betydelig 
medlemsgang. 

Da hun i 2011 blev 
formand var der 1.100 
medlemmer i Ældre 
Sagen i Broager, men 

det er nu steget til 1.291 
medlemmer.

På årsmødet skal der 
også � ndes en a� øser til 
bestyrelsen for afdøde 
Helge Christensen og 
Emma Becher, der ikke 
ønsker genvalg.

Ulla Abrahamsen er vil-
lig til genvalg. ■

Syng sammen på Broager hus
Af Bente Nielsen 

Broager Pensionist for-
ening samlede 43 menne-
sker til sange� ermiddag 
på Broager hus, hvor 
musikken blev leveret af 
”Streng og Bælg” på guitar 
og harmonika.

Forsamlingen sang med 
på mange gode danske 
slagere fra deres ung-
dom og alle kom i rigtig 
forårshumør. ■ Det blev en dejlig eftermid-

dag på Broagerhus med hyg-
ge og god musik, som fornø-
jede det ældre publikum.
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Gråsten Avis sætter med temasider fokus 
på Broagerområdet i uge 12. 

Der sker en masse i hele Broager området, med spændende 
butikker, et godt erhvervsliv, og masser af små og 

mellemstore virksomheder, der er mange håndværkere 
og et rigt foreningsliv, alt dette fortæller vi om i ”Fokus 

på Broager” i form af annoncer og artikler.

Skal jeres butik, virksomhed eller forening også være 
synlig, så vær med til at sætte fokus på Broager med 
en annonce i temaet “Fokus på Broager” i uge 12.

Kontakt din mediekonsulent Claus Frederiksen på 
mobil 2323 7337 eller mail: clf@graastenavis.dk

Gråsten og Bov Avis bliver omdelt af PostNord/Danmark, og udkommer i 
13.430 eksemplarer, henover kommunegrænsen mellem Aabenraa og Sønderborg.

FOKUS PÅ
Broager

i uge 12

Gråsten Avis sætter med temasider fokus 
på Broagerområdet i uge 12. 

Der sker en masse i hele Broager området, med spændende 
butikker, et godt erhvervsliv, og masser af små og 

mellemstore virksomheder, der er mange håndværkere 
og et rigt foreningsliv, alt dette fortæller vi om i ”Fokus 

Broager

SLAGTERENS
Benløse fugle

1 kg.

Bakkedal
200 g.

Beauvais 
ketchup
1 kg

KUN FREDAG
Bagerens fastelavnsboller

med fl øde

Neutral 
shower gel
750 ml.

1 KG.

7500

PR. BÆGER

1000

PR. STK.

1500
PR. STK.

1500

PR. STK.

1500OMBYGNINGSTILBUD

TA’ 5 PS.

10000

Grå Peter Larsen 
kaffe
5 x 400 g.

Butikken tlf. 73 44 15 00 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16 • Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 26. februar til og med lørdag den 2. marts 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Broager

½ PRIS

SPAR 8,25

SPAR 84,75

UNDER 
½ PRIS

Venstre gør klar 
til valgkamp
Af Gunnar Hat tesen

Det forestående fol-
ketingsvalg prægede 
generalforsamlingen i 
Broagerlands Venstre, 
som blev holdt Nete 
Jensen i Skelde.

Sundhedsminister Ellen 
Trane Nørby (V)pegede 
på, at det i valgåret er 
vigtigt at huske, hvad der 
er sket de seneste � re år, 
hvor Venstre har været en 

del af regeringen og ha�  
statsministerposten. Flere 
er kommet i arbejde, færre 
er på kontanthjælp, der er 
sket stramninger på ud-
lændingeområdet og der 
er foretaget ud� ytninger 
af statslige institutioner til 
provinsen.

"Det er o� e "over-
skri� sdemokratiet", der 
sætter dagsorden", sagde 
sundhedsministeren, som 
grundigt redegjorde for 
den nye sundhedsreform.

Genvalg
Hans Valdemar Moldt 
blev genvalgt som for-
mand. Til bestyrelsen 
var der genvalg af Lene 
Jørgensen, Finn Jonasson 
og Erik Krogh. Som sup-
pleanter var der genvalg 
til Jacob Bie Rasmussen og 
Grete Zachariassen. Niels 
Krogh Hansen og Tage 
Jørgensen blev genvalgt 
som revisorer. Suppleant 
blev Frede Tychsen. ■

Sundhedsminister Ellen Trane 
Nørby (V) gav en god 
orientering om den nye 
sundhedsreform.  
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BovAvis

Holstenske Schweiz
2. påskedag mandag den 22. april

Vi kører over den dansk-tyske grænse og videre 
over Kiel til Plön i Holstenske Schweiz. Vi 

spadserer en tur forbi det smukke Plön Slot, som 
var ejet af den danske kongefamilie fra 1761-1864.

Efter en god middag sejler vi på de fem søer til 
den mondæne kurby Malente. Derefter kører vi 

til Eutin, hvor Katarina den Store opholdt sig 
på Eutin Slot hver sommer, da hun var en ung 
pige. Rosernes by var et yndet feriested for rige 
danskere i 1920’erne. Byen er da også nævnt i 

sangen “Den sidste turist i Europa”, som Mogens 
Dam skrev i 1948, og som Lulu Ziegler gjorde 

til en evergreen. Vi ser slottet og kirken, og 
hører om den gamle bys spændende historie.

Kr. 695,- som inkluderer bus, guide, 
middag, sejltur på de fem søer og ka� e.

AFGANG FRA
Guderup Aktivitetscenter . kl. 7.25 
OK-tanken, Augustenborg .... 7.35 
Alsion, Sønderborg ................ 7.45
Nybøl Kirke .........................  8.00
Broager Kirke .......................  8.05
Elektrikeren Egernsund ........  8.10
Ahlmannsparken, Gråsten ....  8.15
Bageren Rinkenæs ................  8.20
Bankocenter, Kruså ..............  8.35
Bov Kirke .............................  8.45
Circle-K i Padborg................. 8.50

Tilmelding på tlf. 2116 0683

2. påskedag mandag den 22. april

695,-

Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

Efter opsamling kører vi til Hou, hvor 
vi tager med færgen til Samsø. Om 
bord får vi serveret middagsmad.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil den lokale guide 
fortælle en masse om øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige 
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig 
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader, 
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Pris kr. 750,-
Inkluderet: Bus, rundstykke og ka� e, 
færgeoverfart, middagsmad, lokal 
guide, eftermiddagska� e og kage.

BovAvis

Afgang
Guderup Aktivitetscenter . . . kl. 7.40
OK-tanken, Augustenborg . .  kl. 7.50
Alsion, Sønderborg. . . . . . . . kl. 8.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Elektrikeren Egernsund . . . . kl. 8.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . kl. 8.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . . . kl. 8.55
Annies Kiosk, Sønderhav . . . kl. 9.00
Bindzus, Kollund . . . . . . . . . kl. 9.05
Kruså Bankocenter  . . . . . . . kl. 9.10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.15
Circle K, Padborg. . . . . . . . . kl. 9.20
Dagli’ Brugsen, Kliplev . . . . kl. 9.35
Circle K, Rødekro . . . . . . . . kl. 9.50
Samkørselspladsen ved 
Hammelev . . . . . . . . . . . . . . kl.10.10

1-dags bustur til 
Skønne Samsø

Afgang
Guderup Aktivitetscenter kl. 7.40

750,-
Lørdag den 1. juni

afholder den ordinære

Generalforsamling
Torsdag den 28. marts kl. 19:30

sted: Broagerhus
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til 

godkendelse.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen er Poul Erik Nissen, Walther 
Jacobsen og Hermann Johannsen (alle modtager 
genvalg).
På valg som suppleant er Alex Villadsen (modtager 
genvalg).

5. Budget for det kommende år fremlægges.
6. Behandling af indkomne forslag (skal være 

formanden skriftlig i hænde senest den 15. marts 
2019 og a� everes på adressen Østergade, 21 
Broager. 

7. Eventuelt.

Med hensyn til et lille traktement efter 
generalforsamling ønskes tilmelding via mail 

kontor@broager-vandvaerk.dk eller 
pr. tlf. 74 44 21 07 senest den 25. marts.

Broager Vandværk
Vand er livets kilde / skån miljøet

klik ind på vandværkets hjemmeside
www.broager-vandvaerk.dk

Tak fordi du handler lokalt

Fuld blus på i Egernsund
Af Gunnar Hat tesen

Egernsund Borger-
forening kører i 5 gear.

Det fremgik af formanden 
Tove Hagenau, da hun 
a� agde beretning på Den 
Gamle Skole.

Borgerforeningen har 
været aktiv omkring 

operation Ren dag, 
Sankthansfest, badebro, 
juletræsfest, udviklings-
råd, brofest, Hejseværket 
og ikke mindst 
brovejsprojektet.

“Der ligger en bevillig på 
600.00 kroner til opstart 
af tra� ksikring af Brovej”, 
nævnte Tove Hagenau, 
som pege på, at Brovej vil 

blive indsnævret fra 4 til 
2 spor med svingbaner og 
vigepladser. Derudover 
iværksættes en undersø-
gelse af tra� ksikring af 
de bløde tra� kanter på 
Egernsundbroen.

Tove Hagenau, Henning 
Jürgensen og Lejf 
Christensen blev gen-
valgt til bestyrelsen Niels 

Mortensen blev genvalgt 
som suppleant.

Helmut Christiansen og 
Joachim Hagenau blev 
genvalgt som revisorer. ■

Der var livlig debat på 
generalforsamlingen i 
Egernsund Borgerforening.
 Foto Jimmy Christensen
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VILLA

Kontantpris 795.000
Ejerudgifter pr. md. 1.794
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.497/2.992
Sag: 703-01268 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Vårhøj

En villa på rolig beliggenhed
På en rolig villavej i Rinkenæs er denne
villa beliggende. Villaen, der er på 149 m2
bolig, er opført i 1963 og ombygget i 1987
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VILLA

Kontantpris 1.545.000
Ejerudgifter pr. md. 2.343
Udbetaling 80.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 6.714/5.750
Sag: 703-01071 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Bækbjerg

Spændende og velindrettet udsigtsvilla
På "Bækbjerg" i Rinkenæs med den ene
flotte udsigtsvilla efter den anden, kan vi
her præsentere denne villa på 228 m2
fordelt i spændende 1½ plan med en flot
udsigt til Flensborg Fjord.

NY PRIS
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VILLA

Kontantpris 1.195.000
Ejerudgifter pr. md. 1.894
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.213/4.462
Sag: 703-01245 Tlf: 74441698

Gråsten
Stjerneparken

Stor familievenlig villa
Her er en god og rummelig familievilla, i
det rolige kvarter "Stjerneparken" tæt på
skov og vand. Villaen har en meget for-
nuftig indretning med samtlige værelser
og badeværelse + toilet
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VILLA

Kontantpris 2.995.000
Ejerudgifter pr. md. 2.583
Udbetaling 150.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 12.974/11.113
Sag: 703-01282 Tlf: 74441698

Gråsten
Dyrhøj

Flot familievilla på 190m2
Super flot og velholdt familievilla med ef-
tertragtet beliggenhed ud til fælles græs-
område, i den nyere udstykning Dyrhøj.
Villaen, der byder på 190 m2 bolig, er op-
ført i 2008 af Søgård Byg
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Kontantpris 2.395.000
Ejerudgifter pr. md. 1.478
Udbetaling 120.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.362/8.874
Sag: 703-01330 Tlf: 74441698

Gråsten
Felstedvej

Gennemrenoveret villa
Her er en flot villa, der i nyere tid har gen-
nemgået en nydelig og gennemgående
renovering! der gør at ejendommen står
virkelig smukt i sit udtryk
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VILLA

Kontantpris 4.250.000
Ejerudgifter pr. md. 2.022
Udbetaling 215.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 18.367/15.736
Sag: 703-01378 Tlf: 74441698

Gråsten - Sandager
Sandagervej

Enestående udsigtsvilla i 1. række
En sand perle ved Flensborg Fjord med en
fantastisk beliggenhed, der sjældent kom-
mer til salg. Helt igennem flot modernise-
ret villa, hvor der er taget hensyn til den
flotte beliggenhed

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homeBroager
Tlf. 74441698

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Her er et udvalg af vores fine boliger - se mere på home.dk...
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S U N D E V E D

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Blans Vandværk
afholder ordinær

Generalforsamling
Torsdag den 7. marts kl. 19.30

på Ballebro Færgekro
Dagsorden ifølge vedtægterne

Alle medlemmer er velkomne
Bestyrelsen

Eckert Zoneterapi
Zoneterapi for krop, sind og sjæl 
er valget for dig

RAB Zoneterapeut
Kis Eckert
Avnbøløstenvej 52, Avnbøl, 6400 Sønderborg
Mobil: 21 30 50 75
Mail: kontakt@eckertzoneterapi.dk
www.eckertzoneterapi.dk  https://www.facebook.com/EckertZoneterapi

• Zoneterapi
• Zoneterapi/ øreaku
• Ansigts-re� exologi
• Cupping Terapi/

Re� ekszoneterapi
• Kombi I, II og III
• Behandling i dit hjem

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING

GYMNASTIKOPVISNING
i Sundeved Hallen

Lørdag den 9. marts 2019 kl. 10.00
Gæstehold: Højer Efterskole og 

DGI Sønderjylland – junior ynglinge syd

Entré kr. 30,-
– Børn indtil 15 år gratis adgang

www.sundeved-gymnastik.dk 

Genbrugsbutik giver 
pænt overskud
Af Gunnar Hat tesen

Røde Kors genbrugs-
butik i Vester Sottrup 
gav i 2018 et overskud 
på 494.000 kroner, som 
bliver fordelt til humani-
tære formål.

Det oplyste kasserer i 
Røde Kors Sundeved, 
Margit Schlosser, på for-
eningens generalforsam-
ling i sognehuset.

Formanden Bodil 
Jacobsen omtalte årets 
mange aktiviteter.

Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Hanne � orngreen, 
der tidligere har været 
1. suppleant. Ud trådte 
Gudrun Knudsen, der dog 
fortsætter som suppleant.

Nåle
På generalforsamlingen 
var der uddeling af nåle 

og blomster til trofaste 
medlemmer. 

20 års nålen: Kirsten 
Fogt, Ellen Christensen, 
Meta Eriksen, Margrethe 
Fenn og Lis Matzen.

15 års nålen: Anne 
Schmidt.

10 års nålen: Christa 
Simonsen, Birgit 
Asmussen og Solvejg 
Andersen. ■

Bestyrelsen
Røde Kors i Sundeved 
har konstitueret sig med 
Ingrid Jacobsen som for-
mand, Margit Schlosser 
som kasserer og Ingrid 
Harder som sekretær. 
I bestyrelsen sidder des-

uden Kirsten Fogt, Helen 
Neumann og Hanne 
� orngreen.

Hans Erik Simonsen blev 
nyvalgt som revisor og ny 
suppleant blev Else Marie 
Petersen. ■

Katten blev slået af tønden
Af Gunnar Hat tesen

Børnene var trukket i 
deres bedste kostumer, 
da Land & Fritid lørdag 
holdt tøndeslagning i 
Ullerup.

For at gøre det så ret-
færdigt som muligt, når 
bunden blev slået ud og 
børnene kunne gå på rov 
i slikmekkaet, havde hver 
tønde fået tildelt en be-
stemt aldersgruppe. 

Den ene af tønderne var 
for de 0-5-årige, mens 
den anden var for 6 år og 
ope� er.

Det var også en god ide 
at gøre noget ud af ud-
klædningsdragten, for de 
bedst udklædte blev hæd-
ret med en gevinst. ■

27 medlemmer deltog i generalforsamlingen, hvor formanden 
Bodil Jacobsen aflagde beretning. Foto Jimmy Christensen

Op til 5 år
Konge Malthe Lorenzen
Dronning Adam Ha� ar 
Worf.

6 år og opefter
Konge Simon Meier 
Hattesen.
Dronning Mads Petersen

Bedst udklædte
Pingvin: Mie Meier 
Petersen
Højhus: Johanne Louise 
Hermansen.

Børnene morede sig med at 
slå katten af tønden.
 Fotos Jimmy Christensen
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Hørt i byen
Danmarks Natur-
frednings forening 
e� erlyser en indsam-
lingsleder og indsam-
lere til a� aldsindsam-
lingen den 31 marts.

Den Gamle Skomager 
har investeret i en 
op laderstation. 
Mobiltelefonen kan 
nu blive opladet, mens 
man drikker en kold øl!

Flere medlemmer fra 
Gråsten Cykelklub var 
mødt op på Sønderborg 
Slot forleden, da Tour 
de France-etapen blev 
præsenteret.

Broager Hallen gør 
klar til “Hit med 
80’erne”, og forventer at 
kunne fylde hallen med 
danse glade gæster.

Hvis biogasanlægget 
bliver en realitet ved 
Kværs, skaber det mere 
end 220 job og 70 faste 
arbejdspladser i byg-
geperioden, oplyser 
ProjektZero.

Lørdag var der endnu 
engang ra� eturnering 
på Tinsoldaten i 
Gråsten.

En hvid knallert er ble-
vet stjålet på Dyreager i 
Vester Sottrup.

Jes “kørelærer” Schütt 
fra ”Mobergs køre-
skole” og kone er lige 
kommet hjem fra en 
uges ferie i Kina. Det 
var en enestående 
oplevelse, hvor den 
kinesiske guide � k vist 
dem 3 seværdigheder 
pr. dag. Der var men-
nesker allevegne.

Hanne Pedersen fra 
Egernsund har meldt 
sig som frivillig i 
den nye storbutik, 
Røde Kors åbner i 
Sønderborg. ■

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland, 
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet, 

klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, ud� ugter osv.

“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten
Telefon +45  74 65 08 50

www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799

Billetter
á 150,-

Fo
to

 L
en

e 
Sa

m
sø

KVINDEMESSE 
2019 Torsdag den 14. marts

kl. 19.00 - 22.00
Ahlmannsparken i Gråsten         

Billetsalg:
2dreams, Bageriet Kock, Matas Gråsten, Bruhns,
Tips&Lotto/pakkeudleveringen i SuperBrugsen Gråsten 
og hos Guldsmed Rie Meyer, Padborg.

Konferencier

PERNILLE AALUND

Hundefoder til fast lav pris
Lam og ris. 20 kg.  . . . . . . . . . . . . FAST PRIS kr. 409,-
(Allergifoder mod bl.a. kløen)

Laks og ris. 20 kg. . . . . . . . . . . . . FAST PRIS kr. 459,-
Kylling til aktive hunde. 20 kg.  . FAST PRIS kr. 399,-
Hvalpefoder. 20 kg. . . . . . . . . . . . FAST PRIS kr. 409,-
Kattefoder. 10 kg. . . . . . . . . . . . . . FAST PRIS kr. 249,-

Importør: JESSEN DANMARK
Trapgade 6, Trappen • 6300 Gråsten • kimjessen@live.dk • tlf. 20 30 49 75

I FEBRUAR FRATRÆKKES 100 KR. 
PR. POSE HUNDEFODER.

Frydendalvej 26 A ∙ Fårhus ∙ 6330 Padborg
Tlf. 7111 5371 ∙ www.faarhus.com

Fårhus Forsamlingshus

v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08

Bloms ZoneterapiNy formand for 
Røde Kors i Gråsten

Af Gunnar Hat tesen

Røde Kors i Gråsten har 
fået ny formand. Det blev 
den hidtidige næst-
formand Janne Thyø 
Thomsen. Hun afløser 
Thomas Brink Thomsen, 
som efter otte år på 
formandsposten ikke 
ønskede genvalg.
Generalforsamlingen 
blev holdt på Det Gamle 
Rådhus, og var velbesøgt. 
Ikke mindre end 50 af 
lokalforeningens over 90 
frivillige deltog i general-
forsamlingen. Det er det 
højeste antal i Røde Kors 
Gråsten' historie. 

I sin sidste beretning 
nævnte � omas Brink 
� omsen, at Røde Kors 
Gråsten fortsat vil hjælpe 
vanskelligt stillede bør-
nefamilier, ensomhed og 
sårbare ældre. 

Det sker i familie-
netværk, besøgsvenner og 
nørklerne. Der blev uddelt 
julehjælp til 28 familier 
med 44 børn og 10 børn 
var på sommerlejr. 23 
julepakker blev uddelt til 

ældre. Nørklerne produce-
rede 790 stykker tøj i 2018, 
der bruges som nødhjælp. 

Det økonomiske grund-
lag kommer primært fra 
Genbrugsforretningen i 
Nygade.

Blæksprutte
� omas Brink � omsen 
blev takket for sit store 
engagement i Røde Kors. 
Han har blandt andet 
startet genbrugsbutikken 
og � ere af de nuværende 
aktiviteter. Han blev sam-
menlignet med en blæk-
sprutte med mange arme, 
der har taget sig af utallige 
aktiviteter. 

Ny næstformand blev 
Vinur Tansem, som 
også er ansvarlig for 
genbrugsbutikken.

Bestyrelsen består des-
uden af Kaj Nygaard, kas-
serer, Grethe Bangsgaard 
sekretær og ansvarlig for 
besøgsvennerne, Lissie 
Andersen, Marianne 
Kni Nielsen og Anne 
Petersen. ■

Janne Thyø Thomsen er ny 
formand for Røde Kors i 
Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen

Generalforsamlingen samlede et halvt hundrede deltagere, som var det højeste antal 
nogensinde. Foto Jimmy Christensen
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Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 11 - 21.30
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.30
TIRSDAG den 26. Hamburgerryg med fl ødekartofl er og salat

ONSDAG den 27. Fynsk gullasch med mos

TORSDAG den 28. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  1. Schnitzel med grønt blanding

LØRDAG den  2. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  3. Burger med pommes frites

MANDAG den  4. Kødsovs med pasta

Kun 69,-

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis

Kørekort til bil & motorcykel
Møllegade 2A,
6330 Padborg
www.kocks.dk

John og Lene tlf. 28 44 00 59

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 4, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

14.309 til bolig- og livsstilsmesse i Kruså Af Dit te Vennits Nielsen

Livstils- og boligmessen 
i weekenden i Kruså var 
besøgt af 14.309 besø-
gende. Det er et niveau, 
som ligger ret stabilt.
Godt 70% af udstillerne 
kom fra lokalområdet. 
Men der var ikke ret 
mange stande med lokale 
håndværkere. De har for 
travlt til at tage på messe.

Der var alt fra møbler, 
tøj, accessoires, boligtek-
stiler, wellness, skønheds-
pleje og de besøgende blev 
budt på en lang række 
smagsprøver. 

100 stande
Der var 100 stande i de tre 
haller og for hver stand 
var der udstedt en stribe 
fribilletter, så størstedelen 
af gæsterne behøvede ikke 
at betale de 60 kroner, 

som det ellers kostede at 
komme ind.

I år var der mange stande 
med luksus fødevarer. De 

var samlet i hal 1, mens 
hal 3 rummede møbler og 
rådgivningsstande.

En af de deltagende 

firmaer var LT-Natur fra 
Kollund.

Her kunne en af indeha-
verne, Dennis Lorenzen, 

fortælle, at de havde fået 
flere aftaler i bestillingsbo-
gen. Nybolig og Sydbank 
stod på samme stand, og 

de fik også mange gode 
samtaler med potentielle 
kunder. 

Cafeteriet solgte kaffe og 
kage, og caféen var fyldt 
godt op.

Udenfor grænsehallerne 
solgte Lions Club i Bov 
grillpølser og fadøl, og det 
tog de besøgende rigtigt 
godt imod i det dejlige 
vejr. ■

De fleste af de 100 stande 
kom fra lokalområdet. 
Flest besøgende var 
der lørdag formiddag.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 09 26. februar 2019 11. årgang



Mindeord over Tulle Larsen, Gammeltoft, Holbøl
Mandag morgen klok-
ken 7 fik jeg en sms fra 
datteren Jette, ”Mor er 
ikke blandt os mere”. 
Så gik alt i stå, kunne 
det virkelig passe? Jeg 
havde jo besøgt hende 
få dage før, hvor hun 
godt nok lidt svækket 
af en lungebetændelse. 
Men trods dette var 
hun meget optimistisk. 
Men hjertet ville det 
anderledes.

Tulle var født og opvokset 
i Holbøl og har kun under 
højskoleophold været 
længerevarende uden for 
sognet. 

Hendes forældre stam-
mede fra Kolding-egnen. 
Faderen købte en gård 
i Holbøl i 1930’erne, og 
hans husholderske blev 
senere hans kone og mor 
til tre børn. Tulle var me-
get gymnastikinteresseret, 
måske havde hun den 

interesse fra faderen, som i 
1908 deltog som aktiv ved 
olympiaden i London. 

Forældrene talte kun 
rigsdansk. Alligevel er 
der kun få, der med den 
baggrund har talt et så 
velklingende sønderjysk 
som Tulle.

Hun var velbegavet og 
ville som ganske ung 
gerne have fortsat skole-
gangen på realskolen, men 
det var der ikke økonomi 

til. Som voksen var hun 
også meget videbegærlig 
og fulgte godt med i, 
hvad der skete i den store 
verden og for den sags 
skyld også i Holbøl. Hun 
havde en god hukommelse 
og var god at besøge, 
når man ville have noget 
at vide om forholdene i 
samfundet fra 1940’erne 
og frem. Dog beklagede 
hun ofte, at hun ikke rig-
tig kendte de mange nye 
mennesker, der de sidste 
år var kommet til byen.

Hyggeligt at snakke med
Tulle blev i 1957 gift med 
Verner Larsen, som kom 
fra Nordvestsjælland. 
Verner, der ligesom Tulle 
var meget glad for børn, 
døde desværre i 2012. 5 år 
tidligere havde de fejret 
guldbryllup. Sammen 
fik de 4 børn, Jette, Vivi, 
Søren og Esben. De gav 
hende 9 børnebørn og 4 
oldebørn, som var hendes 

et og alt. Jeg har personligt 
lagt øre til hendes små 
bekymringer, men mest til 
den glæde som familien 
gav hende. 

Også mine børn og 
børnebørn interesserede 
hun sig for. Og mange 
gange har mine børne-
børn spurgt, om de ikke 
skulle gå over med avisen 
til Tulle. Hun var jo så 
hyggelig at snakke med, 
og så faldt der jo også lidt 
sødt af. 

Når min søns kinesiske 
svigerforældre besøgte 
mig i julen, blev de som 
det naturligste af alt i 
denne verden inviteret 
på sønderjyske knas og 
godter. Selv om ingen af 
parterne sprogligt forstod 
hinanden, så udviklede 
der sig en god kemi mel-
lem dem, som medførte, 
at de inviterede hende på 
kinesisk mad.

Jo, Tulle kunne omfavne 
alle mennesker. Og hun 

havde et meget stort net-
værk. Selvfølgelig først og 
fremmest i Holbøl, men 
det strakte sig også langt 
ud over Bov Kommune, 
hvor hun i mange år 
var en skattet hjem-
mehjælper. I de unge år 
serverede hun både på 
Holbøl Landbohjem og 
på Bov Kro ofte sammen 
med søsteren Helga. Var 
der noget særligt på gene-
ralkonsulatet i Flensborg, 
serverede de to også der.

Tulle var en meget 
kendt og værdsat person i 
Holbøl. Men kun få kend-
te hendes rigtige navn 
- Anne Marie. Tulle var 
nærmest en institution.

Da min ældste søn fik 
kendskab til dødsfaldet, 
skrev han meget ram-
mende: ”Nu bliver det lidt 
tomt på Gammeltoft.”

Æret være Tulles  
minde. 
HC Jørgensen

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 3. marts kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 3. marts kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 3. marts kl. 10.00
ved Kristian Ditlev Jensen

Padborg
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Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12 
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk 

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Du kan ringe alle 
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Dødsfald
Vor elskede far, svigerfar og Opa

Jens-Wilhelm Jürgen Petersen
* 22. februar 1928

er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Padborg, den 19. februar 2019

Bettina og Lars
Sabina 

Martin, Ida Maria, Rasmus, Oliver og Frederik

Bisættelsen har fundet sted

Ingrid Margrethe Christensen, 
Padborg, er død, 89 år. ■

Ingrid Møller,  
Holbøl, er død, 70 år. ■

Hildegaard Emma Johanne 
Boysen, Gråsten, tidligere 
Holbøl, er død, 88 år.

Hun var i 
20 år medlem af Holbøl 
Menighedsråd, valgt af 
Socialdemokratiet.

hun var i mange år 
husmoderafløser og flittig 
kirkegænger. 

Hun var gift med Hans 
Boysen, som døde for 
30 år siden. I 2012 flyttede 
hun til Gråsten, men be-
varede sin tilknytning til 
Holbøl Kirke.

Hun efterlader sig to 
barn og børnebørn, som 
hun fulgte flittigt. ■

Mindeord

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

 Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider  Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
 samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00
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TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

UDSALGSSLUTSPURTTORSDAG 28. FEBRUAR TIL LØRDAG 2. MARTS 

VI SKAL HAVE DET SIDSTE RYDDET … KOM OG GØR EN GOD HANDEL 

SPAR

60%
PÅ ALLE DE SIDSTE UDSALGSVARERT-SHIRTS - SKJORTER -SWEAT -  BUKSER JEANS - JAKKER - SPORTSSKO - LØBESKO 

Mindeord

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg Tel. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Folkekirken Bov sogn

Fastelavnsgudstjeneste
Lørdag den 2. marts kl. 14.00

i Bov kirke
Alle børn og familier, inviteres til 

fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende 
udendørs tøndeslagning, og fastelavnsboller, 

saft og ka� e i Kirkeladen.
Vi glæder os til at se mange udklædte børn.

6-dags kor – Opstart
Fredag den 8. marts kl. 19.30

i Kirkeladen
Tilmelding via hjemmesiden www.bovsogn.dk

Syng sammen
Torsdag den 7. marts kl. 14.30 – 16.00

i Kirkeladen

Nybolig
Padborg

Torvegade 1
6330 Padborg
6330@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 74671902

Lena Dahlgaard og Ole Jepsen

En bolighandel kan ikke gøres om!
– Vælg ejendomsmægler ud fra det.

At købe eller sælge fast ejendom 
er for de �este mennesker én af 
de vigtigste beslutninger, der skal 
træffes gennem livet. Det er derfor 
af stor betydning, at du har tillid til 

din ejendomsmægler og oplever en 
tryghed gennem hele salgsforløbet. 

Tryghed, der bygger på ekspertise, 
erfaring og kvalitet.

Kontakt Nybolig Padborg på tlf. 7467 1902.

Mindeord over Gunhild 
Klindtworth, Bov
Gunhild Klindtworth var 
et betydeligt menneske, 
som havde mange 
interesser.
Da hun var yngre og 
havde et bedre syn, sad 
hun ofte i lang tid på Det 
sønderjyske Stats bibliotek 
og studerede sin slægtshi-
storie. Her opdagede hun, 
at hendes slægt stammede 
fra Bov Sogn. Det tog hun 
notater af og skrev dem 
ind på sin lille computer 
hjemme i Bov.

Hun stammede fra en 
dansk rederfamilie fra 
Flens borg og hendes to 
brødre var begge skibs-
kaptajner på skibe, der 
sejlede på ruten fra Flens-
borg/Kollund mole i årene 
efter 1. Verdenskrig. 

Gunhild havde mange 
interesser. Bl.a. samlede 
hun på sjældne blomster i 

alle farver, som hun plan-
tede dels ude på sin lille 
terrasse på Pad borgvej og 
dels foran sin indgang. 

Hun havde også mange 
små fugle i redekasser på 
sin lille terrasse. 

Hun interesserede sig 
for litteratur og havde et 
utal af små lydbånd, som 
hun havde indspillet.  Med 
årene blev hendes syn 
dårligere og dårligere, og 
hun kunne knap skimte 
træerne på hendes grund, 
og alligevel kunne hun 
stadig bage de lækreste 
småkager. 

Selvom hun kæmpede 
med sit svage helbred, 
fulgte hun med i andre 
menneskers genvordighe-
der. Da jeg i en tid var af-
skåret fra at bade i mit hus 
pga. et rotteangreb, tilbød 
hun, at jeg måtte låne 

hendes bad, og det var der 
ingen andre, der gjorde. 

Hendes lille lejlighed var 
meget fugtig, da vandet 
fra vejen løb ned på hen-
des lille terrasse. Et halvt 
år før hun døde, fik hun 
en større og mere solrig 
lejlighed på Røns have-
vej mod syd, lige overfor 
plejehjemmet. 

Flytningen foretog hun i 
det store og hele selv med 
sin lille scooter. Flere af 
hendes blomster kom med 
i den nye have. Desværre 
fik hun ikke meget ud 
af sin nye bolig. Et par 
måneder efter hendes 
flytning, blev hun først 
indlagt på sygehuset og 
kort efter kom hun hjem 
og døde. 

Æret være hendes minde. 
Hans Henrik Bang 

Padborgvej 27, Bov
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Åbent alle ugens 
dage

7-21

Gælder fra onsdag den 27. februar til og med lørdag den 2. marts • Tilbuddene gælder kun i REMA1000 Kruså

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

Lurpak smør 
eller smørbar
200-250 g

BKI 
extra
400 g

Stryhns 
leverpostej
450 g

12.-

20.-20.-

20.-

12.-

Dansk
medister
500 g

Mou kød- og melboller, 
kødboller eller 
glutenfri kødboller
DYBFROST

550-900 g

Mørbrad
Dansk gris
Pr. ½ kg

maks. 
60,00 
pr. kg

40,00 
pr kg

26,00 
pr. kg

50,00 
pr. kg

Ved køb af fl ere end 
6 stk. pr. kunde 
pr. dag er prisen 

26,95
pr. stk.

Ved køb af fl ere end 
6 stk. pr. kunde 
pr. dag er prisen

34,95
pr. stk.

Ved køb af fl ere end 
6 stk. pr. kunde 
pr. dag er prisen

39,95
pr. stk.

10.-20,00 
pr kg
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Åbent alle ugens 
dage

7-21

Gælder fra onsdag den 27. februar til og med lørdag den 2. marts • Tilbuddene gælder kun i REMA1000 Kruså

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

Købmand
Kim
Nicolajsen

4.-

5.-
5.-

5.-

5.-

Max 6,67 
pr. liter

10,00 
pr. kg

40,00 
pr. kg

Ved køb af fl ere end 
6 stk. pr. kunde 
pr. dag er prisen

6,95
pr. stk.

2,50 
pr. kg

REMA1000 
kakaomælk
1 liter eller 3x200 ml

Fra bageren:

Fastelavnsboller 
med creme
Gammeldags 
fastelavnsbolle

Danske 
gulerødder
1 kg

5.-

REMA1000 
Hvedemel
2 kg

Buko Garlí, Peber 
eller Paprika & Chili
125 g

REMA1000 
grød
Abrikos, jordbær, 
sveske eller æble

500 g
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Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 VojensBOOK DIN TID ONLINE: www.optik-hallmann.com   Aabenraa, Søndergade 6, Tel: 74 62 34 70

   Padborg, Torvegade 4, Tel: 74 67 30 70
   Sønderborg, Perlegade 63, Tel: 74 42 23 00
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 1.000,– 
VINTERBONUS

kr.

GAVEKORT

Gælder til og med d. 28.02.2019 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på 1.990,– kr. 
for brillestel og brilleglas. Klip ud og a� ever i din Hallmann butik. Gavekortet må overdrages. 
Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestillinger. 

Flerstyrke-
brille

 før 5.500,–*

   3.500,–kr.
fra

Afstands-/
Læsebrille

 før 3.300,–*

   2.400,–kr.
fra

PÅ TILBUD
DESIGNERBRILLER

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ............................ 100 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 125 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som 
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd   1 17-10-2017   10:04:07

Lad os hente de møbler, du ikke 
længere har brug for
– til glæde for andre

Har du tøj, isenkram eller andet, du vil skille dig af 
med, så gi’ det til os. Møbler eller dødsbo kan du evt. 
få afhentet. 

1/2 pris på al beklædning, fodtøj, 
tasker og billeder
den første lørdag i hver måned.

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 1. lør i md. 10-14.

Vores butik ligger på Okslundvej 3 i Padborg. 
Tlf. 3091 3028.

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Selv om man ikke kan 
se det, så er det sandt!

Denne smukke Søulk
fylder mandag den 4. marts 60 år.
Du ønskes hjertelig tillykke og alt 

mulig held og lykke i de kommende 
mange år. Vi glæder os til festen

Kærlig hilsen din mand, børn, børnebørn 
samt bonusbørnebørn og svigerbørn.

Erling Jepsen 
fortæller i Bov
Krig, humor og historisk 
research forenes i 
Erlings Jepsens seneste 
bog ’Erna i krig’, som 
finder sted under 1. 
Verdenskrig.
Med udgangspunkt i 
krigskomedien fortæller 
forfatteren Erling Jepsen 
i dette foredrag på Bov 
Bibliotek tirsdag den 
26. marts kl 19-21 om 
sit forfatterskab og om 
bevæggrunde for valget 
af karakterer, og hvordan 
hans sønderjyske rødder 
blandt andet  gav ham 
idéen til ’Erna i krig’.

Bogen handler om 
sønderjyske Erna, der for-
klædt som mand drager i 
krig for at hjælpe sin søn, 
der ikke er for kløgtig, og 
som hun derfor føler sig 
nødsaget til at holde et 
vågent øje med. Sønnen 
er en af de 30.000 søn-
derjyder, der blev kaldt i 
krig på tysk side under 1. 
Verdenskrig.

Erling Jepsen har modta-

get flere litterære priser og 
er blandt andet kendt for 
at have skrevet ’Kunsten 
at græde i kor’, som blev 
filmatiseret og kom i bio-
graferne i 2007. ■

Forfatteren Erling Jepsen 
taler på Bov Bibliotek.

Indbrud i 
Rønshoved
Rønshoved Skolehjem 
har haft indbrud. Tyvene 
skaffede sig adgang ved at 
afliste et vindue. Udbyttet 

blev tre pengekasser 
samt nogle lommepenge, 
der tilhører en elev på 
skolen. ■

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg · Tlf. 73 76 84 67

Tilmelding ved Karin på Valdemarshus tlf. 73 76 84 67

Julevagabonden
kommer til Valdemarshus

Pris pr. deltager kr. 75,-

Fredag den 1. marts
kl. 14.00
Michael Nørrelund

fortæller om juleturen 
gennem Sønderjylland

Kaffe og kage

6



Danmarks hurtigste olieskift

– til Danmarks bedste pris
Flensborgvej 4 . 6340 Kruså

Tlf. 40 95 18 33 
www.krusaa-auto-service.dk

facebook.com/KrusaaAutoService
Åbent: Man.-fre.: 9-17 Lør.: 9-14

Danmarks hurtigste olieskift

– til Danmarks bedste prisDanmarks hurtigste olieskift

– til Danmarks bedste pris

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

Gode tilbud 
+ konkurrence: 

vind 2 
gavekort á

kr 500,-

1 års fødselsdag
( 5 år i Padborg)

Kig forbi

Lørdag den 2. marts kl. 10-14
Jeg byder på fastelavnsboller, 

kaffe og champagne.

Smykker lavet på eget værksted Find mig også på Facebook  

400 unge nød at plaske 
i vandet

Af Dit te Vennits Nielsen

Der var lørdag rykind i 
Bov Svømmehal, som 
var hjemsted for disko 
plasko.

Godt 400 børn morede 
sig i nogle timer med at 
plaske rundt i vandet.

Lyset var dæmpet og 
sammen med god musik 
sørgede diskotek Saxon 

for den rette stemning 
med lys og lyd.

Der blev solgt mange 
franske hot dogs i cafete-
riaet, og børn og unge fik 
en dejlig oplevelse. ■

Der blev plasket rundt i vandet i Bov Svømmehal. Foto Dit te Vennits Nielsen

20 spillede skat
Der mødte 20 skatspiller op til klubaften i Padborg Skatklub på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Kurt Nielsen,  
Padborg 891 point
Nr 2 Gynther Bonnichsen,  
Bov 889 point
Nr 3 Carl Erik Petz, 
Padborg 802 point
Nr 4 Hans Emil Nissen, 
Holbøl 754 point

2. runde
Nr 1 Hans Bonde,  
Bov 1435 point
Nr 2 Jens Peter Skøtt, 
Holbøl 1171 point
Nr 3 Aage Juhl, 
Padborg 1069 point
Nr 4 Robert Everhan, 
Padborg 974 point
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Onsdag den 13. marts kl. 13.30
på Valdemarshus

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. DSI Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

4. Regnskab godkendes, forelæggelse af budget.

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen i 
Husrådet / Brugerrådet / DSI

7. Valg af suppleanter

8. Intern. revisor, valg af autoriseret revision

9. Eventuelt

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg · Tlf. 73 76 84 67

Med venlig hilsen
DSI Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Generalforsamling

EFTERFØLGENDE:

Kaffe og brød
Lille bankospil - kortpris kr. 5,00

Holbøl Landbohjem i god gænge
Af Gunnar Hat tesen

Hver dag året rundt 
har Holbøl Landbohjem 
travlt med at levere mad 
ud af huset. 
For tiden får 200 ældre 
leveret varm mad fra Finn 
Jørgensens køkken.

Det oplyste forman-
den Preben Jensen, da 
andelsselskabet Holbøl 
Landbohjem holdt 
generalforsamling.

Preben Jensen nævnte, at 
man i 2019 går i gang med 
en ombygning af køkke-
net og kølefaciliteterne.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Preben Nielsen og 
Thomas Christensen 
Schmidt. Suppleant blev 
Norman Rudbeck.

Henrik Pørksen Schmidt 
blev genvalgt som revisor. 
Sædvanen tro var Peter 
Hell dirigent. ■

Deltagerne i generalforsamlingen i andelsselskabet Holbøl Landbohjem fik serveret suppe. 
 Foto Jimmy Christensen 

Musical på Frøslevlejrens Efterskole

Af Dit te Vennits Nielsen

Tirsdag aften er 
der premiere på 
musicalen "Corpse 
bride" på Frøslevlejrens 
Efterskole.
Stykket er opsat efter 

filmen af samme navn, 
skrevet af Tim Burton.

Samtlige 103 elever fra 
efterskolen er involveret i 
processen, hvoraf 27 ele-
ver er skuespillere, mens 
andre elever er dansere, 
band, film, lyd og lys, 

make-up, PR, scenografi 
og catering.

Fællesskabet bliver styr-
ket meget i hele processen, 
og venskaber opstår på 
tværs af holdene. 

Phillip Bækgaard har 
en af hovedrollerne som 
Barkis. Han har i flere år 

spillet skuespil og synes 
det er enormt sjovt. Han 
har lært sin rolle godt og 
glæder sig til at optræde. 
Lisa Haase har den kvin-
delige hovedrolle som 
Emily, og hun har valgt 
teater som sit linjefag, 
fordi det er udfordrende 
og for at blive mere åben.

I de 6 uger processen 
har varet, har de to piger, 
Christina Mikkelsen og 
Julie Dyg Koch, haft travlt 
med at lave PR. De har 
interviewet elever og har 
været med til at lave pro-
grammet og hjemmeside.

Fredag aften er tidligere 
elever inviteret til forestil-
lingen og lørdag aften gæl-
der det forældre, og heref-
ter er der dømt forlænget 
weekend til eleverne. ■

Christina Mikkelsen, Lisa 
Haase, Phillip Bækgaard, 
Yasmin Barløse og Julie 
Dyg Koch har forskel-
lige funktioner i musicalen
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg · Tlf. 73 76 84 67

Tilmelding ved Karin på Valdemarshus tlf. 73 76 84 67

Underholdning af

Frøslev Mandskor

Pris pr. deltager kr. 75,-

Torsdag den 7. marts kl. 19.00
Foredrag: „Trækobbel nr. 6“ 

samt sang og musik ved Marius Nørgaard

Stort ostebord, kaffe og vand.

Tak fordi du handler lokalt 
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LÆGGE-
KARTOFLER 
1,5 KG
Mange sorter, f.eks. 
Sava-Bintje og Folva

Solist og Sava også 
som økologiske!

KÆMPE SORTIMENT I 

FRØ
Dyrk dine egne grønt- 
sager og blomster

CHAMPOST 
POTTEMULD
18 LITER
Til stiklinger og nyplantning.

100% naturgødet jord

Normalpris 
Stk. kr. 49,95.

POTATOPOT/
KARTOFFEL-
POTTER
Vær først med 
karto� erne. 

Pr. stk. 59,95. 

Så længe lager haves.

BLOMSTER-
LØG OG 
SÆTTELØG
F.eks. dahlia, 
gladiolus, 
hvidløg 
og 
rødløg

TIDLIGE 
FORÅRS-
BLOMSTER! 
Normalpris 
Stk. kr. 49,95.

... dit lokale havecenter

Man - lør
9-17

Søndag
10-15

Tlf. 74 61 35 06
Sdr. Hostrup Toftevej 28 
6200 Aabenraa

planter@havekompagniet.dk
www.havekompagniet.dk

Tilbuddene gælder fra 1. - 10. marts,
så længe lager haves.

FORÅRET STARTER 1. MARTS!
SÅ HAR VI IGEN ÅBENT ALLE DAGE

FRA

3995

FRA

595
FRA

2995

3 STK.

12000

2 STK.

10000

5 STK.

5000

til offentligt debatmøde
med 

kultur- og kirkeminister

Mette Bock
MF

”Danmarks rolle i 
Europæisk sammenhæng”

Der er gratis adgang. Alle interesserede er meget velkomne.

Efter mødet er der mulighed for lidt mad pris 100.-.

Til spisning bedes man tilmelde sig senest den 21. februar 
til Bente Witt: bentewitt@dancyp.dk • 74 84 61 52 

eller P.I.Johannsen: pijohannsen@privat.dk • 40 14 75 33

Arrangeret af Med støtte fra

Invitation 

Torsdag den 7. marts kl. 16.30
på Højskolen Østersøen

Flensborgvej 48, 6200 Aabenraa

Blomster til jubilarer i 
Kruså Husmoderforening
Af Dit te Vennits Nielsen

Kruså Husmoderforening 
hyldede på sin general-
forsamling tre jubilarer. 
Det var Birthe Mathiesen 
og Giesela Paulsen, der 
havde 20 års jubilæum 
som medlemmmer og 

Tove Madsen, der havde 
40 års medlemsjubilæum. 

De modtog blomster 
og gavekort, som tak 
for trofasthed og enga-
gement gennem årtier i 
foreningen..

Foran de 78 deltagere 
i generalforsamlingen 

gennemgik formanden 
Giesela Paulsen årets 
aktiviter.

Kruså 
Husmoderforening har 
221 medlemmer og 4 
æresmedlemmer. ■

78 medlemmer deltog i generalforsamlingen i Kruså Husmoderforening.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

LT Natur indbyder til 
tvillinge-reception

Af Dit te Vennits Nielsen

Klaus Tranum, der 
sammen med Dennis 
Lorenzen ejer LT Natur & 
Ejendoms service ApS, 
holder i skøn forening 
med sin far og onkel 
reception fredag den 
1. marts fra kl. 13-17 i 
Kollund Forsamlingshus. 
Anledningen er, at Klaus 
Tranum for nylig fyldte 
40 år, mens tvillinge-
brødrene Ejner og Anker 
Tranum fylder 70 år. Ejner 
Tranum er far til Klaus og 
er en vigtig del af firmaet, 

hvor også onklen Anker 
hjælper til.

Ejner Tranum blev ud-
dannet som murer ved 
Chr. Johannsen i Padborg. 
Han har i sit lange ar-
bejdsliv både været forret-
ningsfører og souschef hos 
BP, Q8 og Egernsund Tegl. 
Da sønnen Klaus startede 
LT Natur og faderen på 
det tidspunkt var ledig, 
startede Ejner i jobtilskud 
som murerarbejdsmand i 
firmaet. I dag er han trods 
sine 70 år en vigtig del 
af konceptet og står for 
ejendomsservicedelen og 
murerarbejdet.

"Vi er et jordnært firma, 
hvor ingenting er for småt. 
Trænger havelågen til en 
ny skrue, ordner vi gerne 
det, men vi tager os også 

af store opgaver", fortæl-
ler Ejner Tranum, der er 
stolt over den udvikling, 
firmaet har taget de sidste 
10 år. 

Onklen Anker Tranum 
er udlært ved Volvo 
i Padborg. Han er en 
god hjælp til alt det 
mekaniske. 

Familien har et godt 
sammenhold, og julen 
blev holdt i Ejner og Edith 
Tranums sommerhus i 
Tornby i Nordjylland. 
Ejner og Anker Tranum 
er født og opvokset i 
Kollund. ■

LT Natur og 
Ejendomsservice ApS 
ejes af Denis Lorenzen 
og Klaus Tranum. 

Firmaet har adresse 
på Bakkegårdsvej 39, 
Kollund.

Primære opgaver:
Træfældning, ejen-

domsservice, hække-
klipning, murerarbejde, 
snerydning og saltning, 
tømrerarbejde samt 
anlægsgartner med pleje, 
vedligeholdelse og anlæg 
af haver.

Tvillingerne Ejner og Anker 
Tranum fejrer 70 års 
fødselsdag.
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Aktiv kvinde fylder 60 år
Af Dit te Vennits Nielsen

Birgit Mogensen, 
Kollund, fylder mandag 
den 4. marts 60 år. Hun 
er født og opvokset i 
Herning og kom i 1980 til 
Sønderjylland med sin 
mand Peer.
"Mine forældre havde 
overtaget mine bedste-
forældres hus på Nygade 
i Padborg. Peer synes, 
det var bedst, vi boede 
i nærheden, så vi ikke 
skulle køre så meget. Vi 
flyttede fra København 
til et lille hus i Hønsnap, 
men efter et halvt år fandt 
vi vores drømmehus i 
Søndermosekvarteret i 
Frøslev, hvor vi boende 
i 35 år", fortæller Birgit 
Mogensen, som er uddan-

net kontorassistent og har 
videreuddannet sig som 
merkonom.

Dejligt i Kollund
Da hendes mand, Peer 
Mogensen, startede fir-
maet Ingeniørgruppen 
Syd i 1997, overtog hun 
ansvaret for bogholderiet. 
I dag ligger kontoret i 
Sønderborg, og Birgit 
og Peer Mogensen er 
flyttet til Strandparken i 
Kollund. 

"Peer har stået for alle 
ingeniørtegninger i 
Strandparken. Det var et 
stort ønske hos os, at vi 
engang kunne købe en 
lejlighed i Kollund. Vi var 
heldige at kunne købe én 
på tvangsauktion, og vores 
hus blev solgt i løbet af 
en måned", smiler Birgit 
Mogensen med sit karaki-
ristiske smil.

Politisk har Birgit 
Mogensen igennem 
mange år været aktiv i 
Venstre og hun er mentor 
i Sønderjyllands Golfklub 
og hjælper til i den 
store turnering Made in 
Denmark. Hun er ivrig 
golfspiller, og parret elsker 
at rejse.

Festen fejres med 55 ind-
budte gæster, hvor de to 
døtre, sønnen, svigerbørn 
og 8 børnebørn naturlig-
vis er inviteret med. ■

Hørt ved Lyren
Halinspektør Dan 
Andresen har arran-
geret Aktivitets dag i 
Grænse hallerne søn-
dag. Der er mulighed 
for at prøve forskellige 
aktiviteter for familier, 
venner og kollegaer. 
Der vil også være mu-
lighed for at slå katten 
af tønden.

Borgere i Bov blev 
forleden forskrækkede, 
da vandet i vandha-
nerne var helt brunt. 
Det skyldtes et læk 
på et vandrør og blev 
hurtigt udbedret af 
vandværket.

Kollund Borger- og 
Ungdoms forening 
holder fastelavn med 
tøndeslagning på søn-
dag i Kollund hus. Der 
er præmier til de bedst 
udklædte.

Motocross-køreren 
Nicolai Skovbjerg har 
været 14 dage i Spanien 
for at træne med Team 
Danmark. 

Der er stadig ledige 
pladser til babysalme-
sang i Kollund Kirke 
tirsdag formiddag. 
Det er Anne Marie 
Henriksen der står 
for det hyggelige 
arrangement. 

Der var mange besø-
gende, der genkendte 
Lena Dahls gaard fra 
Ny bolig på messen 
i Grænse hallerne. 
Hun har deltaget i 
Hammerslag, og flere 
af gæsterne gav hende 
søde ord med på vejen.

Bitten Haase fra 
Jensen-Ure-Guld-Sølv 
deltog på Bolig- og 
Livsstil messen i Kruså.
Hendes placering 
bagerst i hal 2, var dog 
ikke lige populær. De 
andre år har standen 
været forrest i hal 3, og 
mange kunder kiggede 
derfor forgæves efter 
standen. ■

Boliger

Multi
Generalforsamling

Fårhus Borger og Ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus I/S

og støtteforeningerne
afholder ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset

Tirsdag den 5. marts fra kl. 19.30
(uge 10)

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efterfølgende kaffe og kage.

Bestyrelserne

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.

Ring og få en gratis salgsvurdering.

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten  6300@estate.dk www.estate.dk

Estate Kjeld Faaborg  7465 0933
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D E

Forårsbanko
Onsdag den 27. februar 

kl. 19.00 på Bov Kro
Døren åbner kl. 17.30

HUSK!

Bov IF Badminton arrangerer

MINITON/BADMINTON 
FOR DE MINDSTE

 (børn fra ca. 2 til 8 år) sammen med en voksen!

Træner So� e Seberg Pedersen 

Lørdag den 2. marts
fra kl. 10 - 11.

GRATIS deltagelse
Bare mød op i hallen.

Vi glæder os til at se jer.

Kontakt evt. formand Kim Kjær 
hvis du har yderligere spørgsmål 

på telefon 51 89 17 49 eller 
på mail bovifb@gmail.com

Vi stiller ketsjer 
til rådighed 

både for børn 
og voksne

Udlejning tlf. 40 25 27 17 eller kollundhus@gmail.com

Kollundhus - Dit forsamlingshus

Nyt tiltag i Kollundhus

Søndags Brunch
Søndag den 17. marts kl. 10.00 

Pris kr. 100,-  (u. 12 år kr. 50,- ).
Tilmelding på mail til kollundhus@gmail.com 

eller 40 25 27 17 senest den 13. marts.

Indkaldelse til

Generalforsamling
Mandag den 18. marts kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kollundhus er vært med kaffe.

ALLE er velkomne

Møllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30

Birgit Mogensen har i mange 
år engageret sig lokalt.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Tak fordi du 
handler lokalt

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk 

Norman 
Rudbeck

H.S. Gardiner & Tæpper 
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

G ar d i ner,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv. 

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

 Nyhed

 PH 3/2 
 Metalliseret Messing
 Design: Poul Henningsen

Aut. el-installatør Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

Din lokale forhandler af søm og klammer 
Danmarks største udvalg af emballage-klammer og kartonlukkere

Semu Luftværktøj v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter 
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså 

Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Æ Syngbal på Frøslev Kro siden 1878
Af Gunnar Hat tesen

141 år efter oprettelsen 
i 1878 har Frøslev 
Sangforening sit årlige 
Æ Syngbal på Frøslev 
Kro fredag den 1. marts.
Betegnelsen Æ Syngbal 
har været anvendt gen-

nem mange årtier, men i 
nutiden er begrebet ”bal” 
dog gledet ud og erstattet 
af andre fælles indslag for 
publikum, aktører og san-
gere og med nye indslag i 
dette års arrangement.

Det primære behol-
des, nemlig at Frøslev 
Mandskors 25 mands-
stemmer præsenterer de 
indøvede sange henover 
vinterens sangtræning 

under kyndig ledelse af 
Frøya Gildberg, Flensborg.

Der er både dansk- og 
engelsksprogede sange, 
hvor især de engelsktek-
stede er noget særligt for 
nogen af sangerne, fordi 

engelsk ikke var et fag, da 
de gik i skole.

Efter en god middag 
kommer det velspil-
lende Kirsebærhavens 
Husorkester fra Aabenraa 
med et underholdende 
indslag. Og alt krydres 
med nogle velvalgte 
kendte fælles sange.

For spisning på festafte-
nen er tilmelding nødven-
dig til Frøslev Kro tlf. 7467 
3204.

Frøslev Sangforening hå-
ber, at mange i Frøslev og 
Omegn har lyst til at være 
en del af den årlige tilba-
gevendende tradition. ■

Frøslev Sangforening er 
den ældste tilbageværende 
forening i gamle Bov 
Kommune. Foreningens 
oprindelse finder sted 
for 141 år siden ganske 
få år efter nederlaget ved 
Dybbøl i 1864, hvor græn-
sen mellem Kongeriget 
Danmark og Det tyske 
Kejserrige blev trukket 
ved Kongeåen.

Frøslev var som den 
nordligste del af Hanved 
Kirkesogn et udpræget 
dansksindet område.

Derfor fandt mange 
dansksindede frøslevere 

sammen, fordi man ville 
bevare og styrke dansk 
sprog og kultur og den 
danske sangskat i områ-
det, fordi også Frøslevs 
beboere som opland var 
en del af datidens dansk-
hed i Flensborg.

Det var blot ikke så 
nemt, da alt var en del 
af Det tyske Rige, men 
frøsleverne ville danne en 
sangforening, hvor den 
danske sang skulle nyde 
fremme, sammen med 
danske dilettantspil som 
kulturbærere af det dan-
ske sprog. 

Blandt initiativtagerne 
var kromanden på Frøslev 
Kro, Karsten Thomsen, 
hvis efterslægt stadig 
findes i Frøslev og lands-
delen med efternavnet 
Gregersen, fordi hans 
datter giftede sig til dette 
navn.

I begyndelsen af 
1870’erne ville man stifte 
den danske sangforening, 
men teksten til fundats, i 
nutiden kaldet vedtægter, 
skulle godkendes af de 
tyske myndigheder, som 
udmærket var klar over, 
hvad de danske frøslevere 

havde til hensigt. Det tog 
flere år med adskillige 
rettelser og tyske krav til 
teksten at få godkendt 
fundatsen.

Endelig i 1878 den 14. 
november blev Frøslev 
sangforening stiftet 
på tysk i grotisk skrift, 
underskrevet af den 
bestyrelse, hvis formand 
var skovløber Henrik 
Petersen, hvis efterslægt 
også i nutiden findes i 
Frøslev og landsdelen.

Frøslev Sangforening 
var medvirkende 
til, at Frøslev ved 

Genforeningen i 1920 
fortsat havde dansk fler-
tal. Og efter ansøgning til 
Kommissionen for den 
nuværende grænsedrag-
ning fik man accept af at 
tilhøre Zone 1 og dermed 
accept til at løsrive sig fra 
kirkesognet Hanved med 
overflytning til kirkesog-
net Bov.

Var dette ikke sket, ville 
Frøslev og opland den dag 
i dag have været beliggen-
de syd for den nuværende 
grænse.

Kromand på Frøslev Kro, 
Karsten Thomsen.
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Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - fredag:
9.00-13.00 og 14.00-18.00 
Lørdag:
9.00-13.00 

Am Markt 4
D-24955 Harrislee
Tlf. +49-461 90 97 97 0

Postplatz 1
D-24960 Glücksburg
Tlf. +49-463 11 31 5

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

 - kvalitets 
letvægtsglas

 - super antire� eks
 - hærdning
 - inkl. bredt læsefelt
 - inkl. synsprøve

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

Aperander Str. 37  •  24939 Flensburg  •  tlf. 0049 151 246 342 56

w w w.b a l l o ons-more .de
ÅBNINGSTIDER: Mandag, onsdag og fredag kl. 13.00-18.00 
  Tirsdag, torsdag og lørdag kl. 10.00-13.00 Vi modtager dankort 

Ballonarrangementer 
til enhver anledning!LUMAS SHOP 

BALLOONS
& MORE

Vi sælger:
heliumflasker, alle slags folieballoner - f.eks.

tal og diverse figurer ballonguirlander 
og meget andet.

Kvalitet og eksklusivitet til rimelige priser.

Partytilbehør, dekoration og events

Siden 2001

Travestr. 2 • 24943 Flensburg • Tlf. +49 461 315 4141

Kroatisk restaurant med speciale i balkan- 
og middelhavsretter samt pasta- vegetar- 

og årstidsbestemte retter.

Cevapcici
Restaurant

Åbent: Tirs- Søndag kl.17.00 - 22.30
 & Søndage kl.12.00 - 14.30

BovAvis

Efter opsamling kører vi over de tre broer 
—Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og Øresundsbroen- 

og kører til So� ero ved Helsingborg. Det var her 
en lille svensk prinsesse legede i haverne i årene 
efter 1910. Prinsessen hed Ingrid, og hun blev i 

1935 gift med Kronprins Frederik, den senere Kong 
Frederik IX og Ingrid blev Danmarks dronning.

Dronning Ingrid var allerede fra barns ben 
meget interesseret i blomster og forædling.

Vi ser slottet og den smukke blomsterpark, som i 
2010 blev udnævnt til Europas smukkeste park.

Efter besøget på So� ero Slot kører vi til Helsingborg 
og sejler til Helsingør. Vi får en guided tur langs 
Strandvejen og hører om, hvor de kendte og rige 
bor. Vi kører til København, hvor vi hygger os 

på Bakken. Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

Pris kr. 850,- som inkluderer bus, ka� e og rundstykker, 
middagsmad, færgefart og entré på So� ero Slot.

OPSAMLINGSSTEDER
Alsion,Sønderborg . . . . . . . . . . . kl. 7.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . kl. 8.15
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . kl. 8.20
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . kl. 8.25
P-pladsen ved Kruså Bankocenter kl. 8.35
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Circle K, Padborg  . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Samkørselspladsen ved Kliplev  . kl. 9.00
Samkørselspladsen ved Rødekro kl. 9.10
Samkørselspladsen
ved Hammelev . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.25

Heldagsud� ugt til

So� ero
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 30. maj

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

Dronning Ingrids barndomshjem og Europas smukkeste blomsterpark

850,-

Genvalg i Birkelunds Venner
På generalforsamlingen 
i Birkelunds Venner blev 
Anni Jakobsen genvalgt 

som formand, mens 
Anne-Kathrine Thrane 
fortsætter som kasserer. 

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Henning 
Jakobsen og Mogens 
Thrane. 

Suppleant er Flemming 
Jørgensen.

Annemarie Jacobsen blev 
genvalgt som revisor. ■

Højt aktivitetsniveau
Aktivitetsniveauet er højt 
i Birkelunds Venner, som 
forleden holdt general-
forsamling på Birkelund 
Plejehjem i Kollund.

Formanden Anni 
Jakobsen nævnte i sin 

beretning, at der i det for-
gangne år har været af-
holdt mange arrangemen-
ter, tilslutningen har været 
fin og opbakningen god 
fra beboere og pårørende.

Formanden rettede en 

tak til dem, som har støt-
tet Birkelunds Venner 
økonomisk. Støtten gør 
det muligt at afholde man-
ge gode arrangementer. ■

Valg
Bestyrelsen i Kruså 
Husmoderforening har 
konstitueret sig med 
Giesela Paulsen som for-
mand, næstformand blev 
Tove Madsen, sekretær 
blev Agathe Andersen og 
på  kassererposten fort-
sætter Rita Clausen.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Birthe 
Mathiesen, Ella Jacobsen 
og Birgith Lindengren. ■

Genvalg i Bov CC
Cykelklubben Bov CC har 
holdt generalforsamling, 
hvor der var genvalg til 
bestyrelsen.
Formand er atter Finn 
Kristensen, mens Klaus 
List igen er næstformand.

Kasserer er Anni 
Jørgensen, mens Henning 
Andersen varetager po-
sten som sekretær.

De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Connie 
List, Ejnar Schlosser og 
Claus R, Christensen.

1. suppleant er Brian 
Duborg og 2. suppleant er 
Merete Vestergård Nielsen

Supplant i motions-
afdelingen er Elisabeth 
Skibsted ■

Startskud for Egnsspil 
2020 ”Grænsedragning”
Af Ger traudt Jepsen

Sønderjysk 
Forsøgsscene bidrager 
til fejringen af 100-året 
for Genforeningen i 2020 
med 
egnsspillet 
”Grænsedragning”. 

Første orienterende 

møde holdes onsdag, den 
27. februar 

i Søgårdlejren, hvor 
egnsspillet opføres i juni 
2020. 

Her samles præsi-
diet bag egnsspillet 
”Grænsedragning”, hvor 
styregruppen orienterer 

om projektet. Præsidiets 
medlemmer er sat sam-
men af repræsentanter fra 
de fire sønderjyske 

kommuner, Sydslesvig og 
Sønderjysk Forsøgsscene. 

”Grænsedragning” er 
et stort anlagt egnsspil, 

hvortil der skal bruges ca. 
50-60 amatørskuespillere, 

musikere, lyd- og scene-
folk, der rekrutteres fra 
hele Sønderjylland. 

Handlingen i egnsspillet 
foregår i tiden før og efter 
genforeningen og sætter 
fokus på de menneskelige 

konsekvenser af en ny 
grænse. 

Efter Tyskland tabte 1. 
Verdenskrig blev det i 
Versaillestraktaten i 1919 
bestemt, at befolkningen i 

Nord- og Sydslesvig ad to 
omgange den 10. februar 
og den 14. marts 1920 

kunne stemme om, hvor-
vidt de 

ville høre til Danmark 
eller Tyskland. 

Grænsen mellem de to 
lande, som vi kender den i 
dag, blev draget 

på baggrund af 
denne afstemning, og 
Sønderjylland blev genfor-
enet med Danmark i 1920. 

På mødet fortæl-
ler Marie Markvad, 
forfatter til egnsspillet 
”Grænsedragning”, om 
arbejdet med 

manuskriptet. 
Instruktøren Kristian 
Hald beskriver forarbejdet 
med et stort egnsspil. 

Endvidere vil der være 
en rundvisning på spille-
stedet i Søgårdlejren. ■
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